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1. INTRODUÇÃO 

A Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) foi criada em 19 de 

janeiro de 1966 e seu funcionamento como instituição pública municipal de 

ensino superior teve início em 30 de janeiro de 1967.  

A estadualização da FAMEMA aconteceu em 1994, através da Lei 

número 8.898 de 27 de setembro do mesmo ano. A Faculdade ficou vinculada 

à Secretaria de Estado da Ciência Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 

Em 2007, o Governo do Estado criou a Secretaria de Estado de Ensino 

Superior e a Instituição passou a estar ligada a esta pasta.  

Processo de crescimento sustentável e contínuo garante o progresso e o 

desenvolvimento institucional da FAMEMA. Investimentos em diversos setores 

fazem com que profissionais sejam destaque em âmbito nacional e até mesmo 

internacional.  

Na área acadêmica as avaliações do Ministério da Educação (MEC) 

comprovam a qualidade dos cursos de Medicina e de Enfermagem. A 

Faculdade tem recebido ótimos conceitos no Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (Enade), assim como já acontecia à época do Exame Nacional 

de Cursos (Provão). Em recente ranking das instituições de ensino superior do 

país divulgado pelo Governo Federal, a FAMEMA aparece entre as melhores 

do Brasil. 

O método Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) vem sendo 

adotado por um número cada vez maior de faculdades. Isso porque o aluno 

tem contato com a prática desde o primeiro ano e é estimulado a fazer 

pesquisas e a buscar mecanismos do conhecimento, tornando-o um 

profissional mais crítico e reflexivo.  

Na Pós-Graduação deve ser destacada a grande quantidade de cursos 

oferecidos em diversas áreas da Saúde. Especializações e aprimoramentos 

garantem a atualização profissional e a preparação adequada para enfrentar o 

concorrido mercado de trabalho. Em parceria com a Secretaria de Ensino 

Superior do Estado de São Paulo iniciou o projeto para a implantação de 

cursos de especialização ligado a UNIVESP.  

Docentes e profissionais da FAMEMA, preocupados com qualificação e 

êxito em suas carreiras, têm concluído inúmeros cursos de pós-graduação no 
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Brasil e no exterior. Esta iniciativa contribui para melhorar o nível do ensino e 

trazer tecnologia a ser aplicada no complexo FAMEMA.   

Em 2008, a organização do V Fórum de Métodos Ativos de Ensino-

Aprendizagem foi um dos destaques na área acadêmica. Participaram do 

evento 847 profissionais e estudantes da área da saúde de 80 instituições de 

todo o país. Assuntos de grande relevância no que diz respeito ao ensino 

superior na área de saúde foram tratados através de palestra e de oficinas.  

Na assistência à saúde, melhorias vêm sendo conquistadas pela direção 

da FAMEMA, através de parcerias junto a Secretaria da Saúde do Governo do 

Estado de São Paulo. O setor de Radioterapia iniciou funcionamento do 

acelerador linear para tratamento de neoplasias. O Hospital Materno Infantil 

implantou Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica com 10 leitos para 

atendimento regional. 

O Hospital das Clínicas da FAMEMA na busca de um atendimento mais 

aprimorado, melhorando a qualidade e a satisfação dos pacientes de uma 

região de 62 municípios, com população estimada em aproximadamente um 

milhão, instituiu o processo de classificação de risco no Pronto-socorro. Esta 

passou a ser realizada para os profissionais identificarem com mais facilidade 

os pacientes mais graves conforme protocolo médico, permitindo um 

tratamento mais adequado para cada situação.  

A Gestão da Qualidade implantada na Instituição também colabora para 

melhorar a eficiência dos funcionários e faz com que a Instituição preste 

serviços de saúde de maneira otimizada. 

O Hemocentro e a Divisão de Recursos Humanos (DRH) deram um 

passo importante rumo a excelência nos serviços prestados, com a conquista 

da certificação ISO 9001, pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ligada à 

Universidade de São Paulo (USP).  

Trabalho importante também é promovido pela Organização de Procura 

de Órgãos (OPO), ligada à central de órgãos do Hospital das Clínicas da USP 

de Ribeirão Preto. Captação de órgãos vem sendo realizada por equipe 

capacitada. A FAMEMA realiza transplantes de córneas e se prepara para 

passar a fazer transplantes de rim, fígado, pâncreas e de medula óssea. 

O Hospital Regional, no município de Assis (a 70 quilômetros de Marília), 

administrado pela FAMEMA, vem ganhando cada vez mais o reconhecimento 



3 
 

da população na assistência à saúde, em virtude da qualidade nos serviços 

prestados. Premiações recentes conquistadas pela unidade hospitalar ratificam 

este sucesso.  

2. GRADUAÇÃO 

Secretaria de Graduação                                            Unidade de Educação 

 

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 65,75 para Medicina e 8,27 para 

Enfermagem. 

 

Evolução do número de alunos matriculados 

Cursos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Medicina 477 469 472 470 473 480 479 480 

Enfermagem 161 157 155 161 154 159 158 158 

Total 638 626 627 631 627 639 637 638 

 

O corpo docente e sua titulação, no ano de 2008, a Instituição conta com 

69 assistentes de ensino e 208 docentes, sendo 107 especialistas, 72 mestres, 

88 doutores, 08 pós-doutores e 02 livre-docentes, totalizando 277 professores. 

As atividades desenvolvidas pela Secretaria de Graduação da FAMEMA, 

a quantidade de solicitações atendidas aos estudantes e professores foi de 
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1.219, tais como: matrícula, atestado de matrícula, conclusão de graduação, 

carta de apresentação, outras. 

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, 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 multiprofissionalizantes, e os professores são responsáveis 

pela elaboração das tarefas a serem desenvolvidas 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 escolher seu eletivo conjuntamente com seu 

orientador, em áreas de interesse comum do estudante e do programa. 

O estudante é estimulado a desenvolver raciocínio lógico, clínico-

epidemiológico e crítico das informações, articulando o conhecimento das 

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

O contato com os serviços de saúde e da comunidade 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 nossos 

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 
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estágios profissionalizantes para aprendizagem em serviço sob supervisão 

docente nas áreas de saúde da criança, da mulher, do adulto, além de urgência 

e emergência, pré e pós-internação hospitalar e especialidades clínicas e 

cirúrgicas. 

As mudanças curriculares que vem ocorrendo nos últimos dez anos na 

FAMEMA utilizando métodos ativos de ensino-aprendizagem através do ABP e 

problematização foram incorporados principalmente nas primeiras quatro séries 

do curso de Medicina. Em 2007 foi dado um passo a mais neste caminho 

quando em alguns estágios da 5ª série do curso de Medicina foi adotada a 

problematização como estratégia de ensino-aprendizagem. Em virtude da boa 

avaliação dada a estes estágios por professores e estudantes, em 2008 foi 

implantada a problematização em todos os estágios da 5ª série. Os 

professores participaram de oficinas de capacitação em métodos ativos de 

ensino-aprendizagem e portfólio reflexivo e de reuniões semanais de educação 

permanente. 

Em 2008 o curso de Medicina e o curso de Enfermagem e em parceria 

com a Secretaria Municipal da Saúde de Marília desenvolveu, com recursos 

financeiros do Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), as seguintes 

melhorias: reforma das Unidades de Saúde da Família de Marília, compra de 

equipamentos da área de informática, atualização do acervo da Biblioteca com 

a compra de livros e periódicos e aquisição de novos materiais educativos para 

o Laboratório Morfofuncional. O Pró-Saúde também foi um dos patrocinadores 

do V Fórum Nacional de Métodos Ativos de Ensino- Aprendizagem, realizado 

nos dias 21 e 22 de agosto de 2008.   

O curso de Medicina recebeu visitas de representantes da Universidade 

del Mar (Chile), de 16 a 18 de abril e Universidade do País Basco, de 18 a 19 

de junho, com interesse em observar a organização didático-pedagógica e a 

dinâmica de funcionamento dos métodos ativos de aprendizagem. No mês de 

outubro foram firmados convênios com as duas instituições para estabelecer 

cooperação didática, científica e tecnológica com vista à ampliação de campos 

de estágio e desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão.  

De 9 a 11 de junho o NESCON/FM/UFMG, por delegação do Ministério 

da Saúde esteve na FAMEMA para desenvolver a “Avaliação de Desempenho 
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do Programa de Incentivo a Mudança Curricular nos Cursos de Graduação em 

Medicina (PROMED)”. Trata-se de um programa de Pesquisa de Avaliação 

Exploratória da Gestão da Educação em Saúde, realizado com as 19 escolas 

selecionadas. Recebendo o certificado de aprovação do MEC/MS.  

No dia 15 de outubro foi realizada a Oficina “Avaliação de Mudanças no 

Curso de Graduação das Escolas Médicas” para analisar e preencher o 

instrumento desenvolvido pela Associação Brasileira de Educação Médica 

(ABEM), através de sua Comissão de Avaliação (CAEM), com objetivo de 

realizar a avaliação das tendências de mudanças nas escolas médicas 

brasileiras.  

Nos dias 24, 25 e 26 de setembro ocorreu o 6º Congresso Médico 

Acadêmico promovido pelo DACA, com objetivo de ampliar o conhecimento 

dos acadêmicos e profissionais da área da saúde, através da realização de 

palestras  e mesas redondas com temas atuais e de grande interesse. O 

evento foi realizado no Hotel Sun Valley e contemplou os seguintes temas: 

Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Endocrinologia, Infectologia, 

Neurologia, UTI, Oncologia e Pediatria. 

No Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), 

realizado em 11 de novembro de 2007 por 31 ingressantes e 27 concluintes do 

curso de Medicina, a FAMEMA obteve o conceito Enade 4. Este conceito é 

calculado pelo desempenho dos estudantes na prova, tanto no componente 

específico como na formação geral (75% e 25% da nota final do curso, 

respectivamente). Os conceitos são apresentados em cinco categorias (1 a 5) 

sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado. 

Houve a participação de docentes e estudantes em diversos eventos 

científicos. 

                                      

Curso de Primeiros Socorros Integrados à Informação em Saúde, com simulação de acidente,  

1ª séries dos cursos de Medicina e Enfermagem. 
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Curso de Enfermagem 

Em 2008 o curso de Enfermagem da FAMEMA implementou reuniões de 

educação permanente em todas as 4 séries, com participação dos enfermeiros 

tanto da rede de atenção primária como hospitalar.  

Ocorreu a publicação dos resultados no ENADE 2007 onde o curso de 

Enfermagem recebeu conceito 5 (considerado conceito de excelência pelo 

Ministério da Educação - MEC).  

O Projeto Pedagógico do Curso foi distribuído durante o V Fórum 

Nacional de Métodos Ativos de Ensino-Aprendizagem, realizado nos dias 21 e 

22 de agosto.  

No período de 25 a 29 de agosto o curso de Enfermagem recebeu a 

visita de representantes da Universidade Federal de Alagoas, com interesse 

em observar a organização didático-pedagógica e a dinâmica de 

funcionamento dos métodos ativos de aprendizagem na FAMEMA.  

Em outubro foi realizado o Seminário do Cuidado em Saúde que contou 

com 279 inscrições sendo 51% estudantes de Enfermagem, 9,8% estudantes 

de Medicina e 39,2% docentes e profissionais de saúde.  

Houve a participação de docentes e estudantes em diversos eventos 

científicos, inclusive com a apresentação de trabalhos científicos.  

 

V Fórum Nacional de Métodos Ativos de Ensino-Aprendizagem 

Desde o mês de março foram realizadas reuniões pela Comissão 

Organizadora do V Fórum. Foram formadas comissões (Infra-Estrutura e 

Informática, Comunicação, Recepção de Convidados, Transporte, Visitas 

Programadas, Oficinas e Pôsteres, Secretaria e Alojamento de Estudantes, 

Social e Cultural, Científica e Executiva), contando com a participação de 

docentes, técnico-administrativos e discentes. 

A logomarca do V Fórum Nacional de Métodos Ativos de Ensino-

Aprendizagem foi escolhida por meio de concurso. O trabalho da docente 

Cristina Peres Cardoso, com a co-autoria dos também professores da 

Instituição Luiz Antônio Cardoso e Everton Sandoval Giglio foi o vencedor. A 

justificativa conceitual do trabalho destacou que a espiral representa o 

movimento ascendente, contínuo e infinito da aprendizagem. As cores 
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traduzem as múltiplas possibilidades de metodologias ativas. O fundo do 

desenho apresenta uma parede de tijolos e a letra manuscrita faz referência ao 

papel ativo do estudante na construção do conhecimento.  

O evento foi promovido pela FAMEMA e realizado nos dias 21 e 22 de 

agosto, no Centro Universitário Eurípides de Marília (UNIVEM). Contou com 

847 inscrições e representantes de diversas localidades do país.  

A conferência de abertura “Pensamento complexo para ações 

complexas: o desafio da aprendizagem ativa” foi ministrada pela Profa. Dra. 

Maria Cecília Souza Minayo, docente da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de 

Janeiro, e foi o ponto de partida para as discussões posteriores nas 15 oficinas 

realizadas.  

As oficinas foram coordenadas pela FAMEMA em parceria com 

representantes de 16 instituições de todo o Brasil, com os seguintes temas e 

respectivas ementas: 

• Pressupostos básicos em Aprendizagem Baseada em Problemas - 

Favorecer uma aproximação inicial dos participantes com os 

fundamentos e concepções básicas que norteiam o desenvolvimento 

desta metodologia ativa de ensino-aprendizagem.  

• Reflexões sobre as etapas da problematização e do processo tutorial - 

Estabelecer reflexões ancoradas nos métodos ativos ressaltando a 

importância da organização curricular e discutir o papel das consultorias, 

conferências, laboratórios, biblioteca para promover a aprendizagem 

significativa.  

• Competência profissional um novo paradigma na graduação? - 

Embasado no referencial de competência profissional, discutir a 

necessidade de mudanças curriculares para uma nova prática 

profissional apontada nas Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC. 

• Papel da avaliação na construção do conhecimento - A partir da 

compreensão dos conceitos de avaliação formativa e somativa, discutir 

as múltiplas possibilidades de aplicação no método ativo de 

ensino/aprendizagem. 

• Construção curricular sob um novo paradigma: necessidades de 

saúde e integralidade do cuidado - Analisar criticamente os conceitos de 



9 
 

necessidade de saúde e integralidade e sua relação com a matriz 

curricular dos cursos da área da saúde. 

• Como implementar o método ativo de aprendizagem no Internato? - 

Discutir as práticas vigentes no internato e a possibilidade de inovações 

neste cenário norteado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e 

métodos ativos de ensino-aprendizagem no ensino médico. 

• Educação permanente: instrumento de apoio processual na formação 

docente - Potencialidade da Educação Permanente no desenvolvimento 

de novas práticas docentes e de cuidados à saúde. 

• Estratégias de apoio ao desenvolvimento discente: Núcleo de Apoio 

ao Discente e Programa de Orientação ao Estudante - Discussão sobre 

o funcionamento desses serviços, quais as características favorecedoras 

e quais as dificuldades para a sua existência. 

• Parceria academia-serviço-comunidade: fortalezas e desafios - 

Estabelecer uma reflexão sistematizada visando o desenvolvimento de 

estratégias de articulação entre o mundo do trabalho, da aprendizagem 

e da sociedade, a partir do reconhecimento dos avanços, das 

fragilidades e das fortalezas do atual modelo de atenção à saúde. Tal 

reflexão deve ter como eixo central os princípios do SUS e pressupor a 

necessidade de inovação das práticas e da formação em saúde, 

envolvendo a participação social.  

• Oficina da Comissão de Avaliação e Acompanhamento das mudanças 

nos cursos de graduação da área da saúde. - A Comissão de Avaliação 

das Escolas Médicas Brasileiras (CAEM/ABEM) realizará a oficina de 

construção de indicadores de qualidade tomando por base os Eixos e 

Vetores do Pró-Saúde/MS/MEC e do projeto CAEM/ABEM, 

considerando a percepção e interação dos participantes das escolas que 

implementam mudanças curriculares.  

• Gestão dos Processos de Mudanças - Refletir a Gestão do 

Conhecimento em instituições com modelos inovadores de formação, 

refletindo a adoção de práticas gerenciais compatíveis com os processos 

de mudança. Abordará modelos administrativos que consideram além 
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dos fatores estratégicos a cultura e os valores de todos os segmentos 

envolvidos.  

• Oficina do Fórum Nacional de Educação das Profissões da Área da 

Saúde (FNEPAS) - Refletir sobre a formação dos profissionais de saúde 

no âmbito das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos da saúde, da 

integralidade na atenção e da multiprofissionalidade. Refletir sobre o 

papel do FNEPAS nos processos de mudança curricular e sua inserção 

nos movimentos locais e nacionais das diferentes profissões da área da 

saúde. 

• Oficina da Residência Multiprofissional em Saúde - Refletir sobre o 

papel da residência nos processos de mudança curricular e formação 

profissional na área de saúde, incluindo a formação de equipes para 

atuar na atenção básica e principalmente na Estratégia de Saúde da 

Família. Refletir sobre a inserção dos residentes nos processos de 

mudança e como os programas podem se apropriar dos métodos ativos 

de ensino-aprendizagem, desde o processo seletivo até a avaliação e 

certificação dos residentes.  

• Articulação ensino, pesquisa e extensão na graduação - Discutir a 

importância da articulação entre os três vértices do tripé universitário a 

fim de se pensar a formação do profissional na área da saúde sob a 

égide do conceito de necessidades de saúde.  

• Oficina do Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde) - Favorecer maior articulação entre 

as escolas participantes do Pró-Saúde e buscar alternativas 

compartilhadas para problemas comuns na integração entre ensino 

superior e serviços de saúde. 

A Comissão Científica do V Fórum recebeu 124 trabalhos. Quarenta 

foram apresentados como pôsteres dialogados, enquanto que 10 foram 

premiados e receberam menção honrosa.  

O grupo Amigos do Sorriso - Alegria da FAMEMA realizou dinâmicas 

junto aos participantes, houve exposição de artes com obras das comunidades 

interna e externa da FAMEMA, e ainda, aconteceu um sarau na Cachaçaria 

Água Benta, como atividade social.  
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O V Fórum Nacional de Métodos Ativos de Ensino-Aprendizagem contou 

com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de 

Marília, Associação Paulista de Medicina (APM), Fórum Nacional de Educação 

das Profissões da Área de Saúde (FNEPAS), Pró-Saúde, Sicredi, Unimed e 

Nossa Caixa. 

 

 

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 apóia os cursos de pós-graduação oferecidos pela 

Instituição. 

Foram realizados diversos projetos de atividades de extensão 

universitária, de forma contínua, tendo como destaque: Projetos Amigos do 

Sorriso – Alegria na FAMEMA; Cooperativa de Trabalhadores Cidade Limpa 

(COTRACIL); Desfavelamento da Comunidade Sagrado Coração, localizada no 

Jardim Nacional. 

O Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos (CEP) avaliou 206 

projetos de pesquisa, sendo que 95% dos projetos são de docentes e alunos 

da Instituição. 

A FAMEMA conta com 28 docentes cadastrados junto ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) nos grupos de 

pesquisa. 

Iniciou o projeto de curso de especialização à distância nas áreas de: 

Curso de Especialização Ações em Saúde Baseadas em Evidências, Curso de 

Especialização em Vigilância Sanitária com Uso Intensivo de Tecnologias na 

Educação, Curso de Especialização Integrada em UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva) e Curso de Especialização em Reabilitação do Grande Incapacitado, 

com apoio da Secretaria de Ensino Superior do Estado de São Paulo  

 

Cursos Pós-Graduação: 

• Programa de Residência Médica:  
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Quadro de vagas credenciadas e ocupadas de residência médica em 2008: 
 

25 ESPECIALIDADES VAGAS CREDENCIADAS VAGAS OCUPADAS 

 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

Anestesiologia 03 03 03 02 03 02 

Cardiologia 01 01  - 01  

Cirurgia de Cabeça e Pescoço 01 01  01 -  

Cirurgia do Aparelho Digestivo 02 02  02 -  

Cirurgia Geral 07 07  07 -  

Cirurgia Torácica 01 01  - -  

Cirurgia Vascular 02 02  02 02  

Clínica Médica 10 10  10 09  

Dermatologia 01 01 01 01 01 01 

Endocrinologia 01 01  01 -  

Geriatria 02 02  - -  

Hematologia e Hemoterapia 02 02  - 01  

Infectologia 01 01 01 01 - 01 

Medicina de Família e Comunidade 10 10  - 01  

Nefrologia 01 01  01 -  

Neurologia 01 01 01 01 01  

Obstetrícia e Ginecologia 04 04 04 03 04 04 

Oftalmologia 05 05 05 05 05 05 

Ortopedia e Traumatologia 05 05 05 05 05 03 

Otorrinolaringologia 02 02 02 02 02 02 

Pediatria 06 06  06 06  

Psiquiatria 04 04 04 04 04  

Radiologia e Diagnóstico por Imagem 02 02 02 02 02 02 

Reumatologia 01 01  - -  

Urologia 01 01 01 01 - 01 

TOTAL: 76 76 29 57 47 21 
TOTAL VAGAS CREDENCIADAS: 181  
TOTAL VAGAS OCUPADAS: 125 

 
OBS: Não estão computadas neste quadro 3 vagas de médicos residentes que vieram transferidos de 
outras instituições de ensino, para concluírem o programa de Residência Médica na FAMEMA. 

 

• Curso de Especialização em Psicoterapias de Orientação 

Psicanalítica: tem duração de dois anos, com carga horária de 676 

horas, e conta com 8 alunos; 

• Curso de Especialização Ações em Saúde Baseadas em Evidências: 

iniciada a 2ª turma em agosto/2007 com 17 alunos, tendo uma carga 

horária de 420 horas; 
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• Cursos de Aprimoramento em Saúde Mental, Hemoterapia e Saúde 

da Família, em convênio com FUNDAP, com a participação de 20 

alunos; 

• Curso de Residência Multiprofissional em Saúde da Família: tem 

duração de 2 anos e conta com 30 residentes cursando; 

• Curso de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade: 

tem duração de 2 anos e conta com 3 residentes cursando. 

 

 

4. ATENÇÃO À SAÚDE 

    Treinamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, no HC – Unidade II 

 

                                            Exame de tomografia computadorizada 

 

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

- Ampliação da área física da Unidade de Radioterapia para abrigar o 

acelerador linear, visando oferecer um local apropriado para a realização 
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de seções de radioterapia e ampliar a oferta de procedimentos de 

tratamento de câncer aos usuários do SUS; 

- Manutenção do Programa de Humanização; 

- Manutenção do Centro de Apoio aos colaboradores, dando apoio 

psicossocial aos funcionários;  

- Elaboração e aprovação do projeto de construção do vestiário para os 

funcionários; 

- Aquisição dos equipamentos de: videocolonoscopia, espirometria e 

tomografia para atendimento aos usuários do SUS; 

- Ampliação do horário de visitas nas unidades de internação e nas UTIs 

Adulto, facilitando a participação da família no processo de recuperação 

do paciente; 

- Efetivação do projeto DST/AIDS do Ministério da Saúde com a 

liberação de R$ 83.000,00 para melhorar as condições de trabalho e 

oferecer estrutura adequada aos pacientes portadores de AIDS durante 

sua internação; 

- Aquisição de ventiladores pulmonares para adequar o número de 

aparelhos as necessidades do hospital; 

- Elaboração do projeto de reforma da fachada e construção da unidade 

de oncologia cirúrgica; 

- Instalação de torneiras acionadas por cotovelo visando à redução do 

índice de infecção; 

- Capacitação da equipe de enfermagem e de outros profissionais para: 

elaboração de diagnóstico de enfermagem; utilização de equipamento 

de diálise peritonial; punção e coleta de sangue; manipulação de bomba 

de infusão; uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

manipulação de respirador mecânico Takaoka; emergência pré-

hospitalar; assistência ao paciente queimado; classificação de risco; 

curso da dor; prevenção da dengue; 

- Ampliação de programa de informatização para a Sistematização de 

Assistência de Enfermagem; 

- Implementação da educação permanente no serviço com a realização 

das seguintes capacitações: aspiração traqueostomia; manuseio do port-

a-cath com apoio do PROCATH; outras; 
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- Realização de diversas atividades em datas comemorativas: Páscoa, 

festividades juninas “Arraial da Pediatria”, Semana Dodói; 

- Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem com 

a implantação do Diagnóstico de Enfermagem; 

- Projeto Viva e Deixe Viver: com o objetivo de contar estórias às 

crianças hospitalizadas, levando alegria e conforto aos pequenos 

pacientes; 

- Realização da Semana da Enfermagem no Hospital Materno-Infantil 

com o tema “Compartilhando a Responsabilidade pelo Cuidado e pela 

Excelência na Qualidade”, nos dias 26 e 27/5/08; 

- Abertura da UTI Pediátrica em 03/11/08, com 10 leitos planejados; 

- Reforma e adequação da estrutura física do Pronto Atendimento Infantil 

e da UTI Neonatal e Centro Obstétrico. 

 

                            

Fachada do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas 

 

- Centro de Atenção Psicossocial a Usuários de Substâncias Psicoativas 

(CAPS-ad) - Neste período foram realizados: 300 atendimentos de 

acolhimento; 550 consultas iniciais; aproximadamente 14.000 

atendimentos (consultas médicas, enfermagem, psicologia, serviço 

social e terapia ocupacional); grupos terapêuticos com pacientes 

alcoolistas, tabagistas, usuários de drogas, casais, orientação familiar; 

diversas atividades socioculturais; terapia ocupacional (jardinagem, 

artesanato, esporte-recreativo); estágios; projeto “Sala de Leitura”. 

Quanto às atividades de inovação/melhoria destacam-se: grupos de 

adolescentes de liberdade assistida, de familiares de adolescentes, de 
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cidadania e preservação ambiental, de atualidades, de sentimentos e de 

leitura; clube de cinema; oficina cultural e de culinária.

 

Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 

Os quadros a seguir apresentam os indicadores de atendimento 

hospitalar e ambulatorial. 

 
Serviços Prestados 

 

Ano 

 

Atendimento/ 

Procedimento 

Serviço de Apoio a 

Diagnose e Terapia 

Saídas 

Hospitalares 
Partos* Cirurgias 

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% 

2007 536.499 10,87% 1.043.374 12,34% 12.601 3,4% 923 -12,9% 5.554 -1,5% 

2008 606.405 13,03% 1.049.833 0,61% 13.519 7,3% 936 1,4% 6.113 10,1% 

*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 
2007 215 82,25 5,1 5,0 3,5 45,7 
2008 222 82,52 5,0 4,9 3,3 56,0 

Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar  
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Movimento do Centro Cirúrgico por tipo de Cirurgia - 2007/2008 
 

 
Caráter do  

Quantidade de Cirurgias 
Taxa de 

Incremento 
2007 2008 

Atendimento Número % 
 

Número 
% 

Eletivo 4.116 74,1 4.542 74,3 10,3% 
Urgência 1.427 25,7 1.521 24,9 6,6% 
Emergência 11 0,2 50 0,8 354,5% 

Total realizado 5.554 100,0 6.113 100,0 10,1% 
                  Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar 
 

 

 

Atendimento Ambulatorial segundo Especialidades nov/2007 a out/2008 
 
 

Especialidade Atendimentos 
Clínica Médica 27.719 
Clínica Cirúrgica 51.192 
Oftalmologia 25.350 
Ginecologia 10.031 
Pediatria 12.200 
Saúde Mental 27.654 
Oncologia e Hematologia 21.909 
Outros prof. nível superior 15.972 

Total 192.027 
 
Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar 

 
 
 
 

Atendimento de Ambulatorial por Procedência nov/2007 a out/2008 
 
 
 

 
Região de Procedência Atendimento 

Marília  108.986 
Região de Marília 43.865 
Região de Adamantina 14.509 
Região de Assis 5.921 
Região de Ourinhos 3.766 
Região de Tupã 11.850 
Outras 3.130 
Total 192.027 
 
Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar 
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Atendimento de Urgência/Emergência por Procedência nov/2007 a out/2008 

 
 
 
Região de Procedência Atendimento 
Região de Marília - Sede 126.604 
Região de Marília 22.977 
Outras 4.542 
Total 154.123 
 
Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sist. de Inform. Hospitalar 

 

 

 

 

 

 

Saídas Hospitalares por Procedência nov/2007 a out/2008 
 
 
 
Região de Procedência Atendimento 
Marília - Sede 8.124 
Região de Marília 3.344 
Região de Tupã 519 
Região de Ourinhos 223 
Região de Assis 408 
Região de Adamantina 651 
Outras 250 
Total 13.519 
 
Fonte: Núcleo Técnico de Informações / Sistema de Informação Hospitalar 
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Ambulatório de Especialidades “Governador Mário Covas” 

Voluntária faz apresentação de música - atividade de humanização no Ambulatório Governador 

Mário Covas 

 

As atividades realizadas no ano anterior foram mantidas, tendo sido 

implementadas ações de melhoria no atendimento aos usuários e no processo 

de trabalho da unidade. 

Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se: 

- Continuidade da Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE) 

no atendimento extra e intra-hospitalar, visando à assistência integral 

para o seguimento do retorno dos pacientes aos ambulatórios; 

- Abertura do Centro de Infusão Medicamentosa; 

- Acolhimento dos usuários, direcionando para os diversos setores; 

- Realização de educação permanente em serviço para todos 

colaboradores: palestra de acolhimento e ética profissional, 

procedimentos técnicos específicos dos setores;  

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

chegada; 

- Aquisição e funcionamento de novos aparelhos computadorizados de 

espirometria e eletroencefalograma, com treinamento dos colaboradores 

dos métodos gráficos e equipe médica.  

 

O Ambulatório de Otorrinolaringologia é referência para a colocação de 

prótese auditiva, tendo sido repassados os casos do DRS de Presidente 

Prudente (39 casos) e de Araçatuba (37 casos). 

Em relação ao serviço voluntário, contou com:  

• Apresentação da orquestra da Associação Paulista de Medicina; 
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• Apresentação do Coral da Terceira Idade; 

• Desenvolvimento de atividades de beleza no Dia Internacional da 

Mulher;  

• Orientações sobre Alzheimer, realizado pelo grupo da Liga de 

Geriatria e assistente responsável. 

 

Oftalmologia 

O serviço conta com uma área própria que desenvolve as seguintes 

atividades: consultas ambulatoriais, atendimento de urgência/emergência, 

pequenas e grandes cirurgias, captação e transplante de córneas, aulas 

ministradas pelos docentes e residentes e produção de trabalhos científicos. É 

considerado centro de referência regional na área de Oftalmologia. 

 

Os atendimentos realizados no período foram: 

Atendimentos Quantidade 

Captação de córnea 114 

Transplante de córnea 43 

Atendimento ambulatorial 24.886 

Urgência e emergência 21.378 

Procedimentos cirúrgicos 1.817 

Terapia em Oftalmologia 1.067 

Ultrassonografia 1.294 

Atendimento de nível médio 44.958 

Diagnose em Oftalmologia 135.217 

 

Em relação às atividades de melhoria destacam-se: 

- Organização de materiais didáticos por estagiários de biblioteconomia; 

- Aquisição de material didático: Coleção 2008 livros e DVDs do 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia; Coleção de livros da Academia 

Americana de Oftalmologia; 

- Disponibilização aos residentes de acesso gratuito ao Sistema O.N.E., 

e ao sistema de acesso a informação científica pela Academia 

Americana de Oftalmologia, em convênio com o Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia; 
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- Disponibilização na área de diagnose de novo perímetro 

computadorizado de OCT para análise de retina e fibras nervosas e 

também HRT para avaliação de glaucoma;  

- Aquisição de aparelhos: 02 lâmpadas de fenda e 02 refratores. 

 

Hemocentro 

Campanha “Bombeiro Sangue Bom”  realizada no Hemocentro 

O Hemocentro contou com a participação dos seus funcionários em 

diversos eventos científicos, capacitações, projetos de pesquisa, além de 

disponibilizar estágios. 

Em 2008 obteve a certificação ISO 9001, tendo sido revisados e 

elaborados os processos, procedimentos e documentos dos setores, com a 

finalidade de atender os requisitos para certificação da norma ISO. 

Foi realizada a II Reunião Anual das Unidades Hemoterápicas da Região 

de Abrangência do Hemocentro da FAMEMA, em 5/9/08. 

• Hemoterapia 

A produção de 2008 foi de: 15.802 unidades de bolsas para 

fracionamento; 1.313 unidades de filtração e 1.990 unidades de lavagem 

de hemácias; outras. 

As atividades de captação de doadores foram: 26 palestras, 06 

campanhas de mobilização e 49 coletas externas. Apresentou os 

seguintes dados qualitativos: 23,58% doadores de 1ª vez, 28,70% 

doadores esporádicos, 47,48% doadores repetição, 14,28% doadores de 

reposição, 85,72% doações espontâneas.  
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Foram realizados: reunião de orientação aos serviços de Hemoterapia 

da região de abrangência do Hemocentro da FAMEMA, com finalidade 

de padronizar o transporte de sangue e apresentar os novos formulários 

padrão para rastreabilidade de hemocomponentes; palestra sobre 

Controle de Qualidade de Hemocomponentes, em 05.08.2008; 

treinamento de funcionários de serviços de hemoterapia da região de 

abrangência (Hemonúcleo de Bauru, Hemovida – Bauru, Banco de 

Sangue da Santa Casa de Adamantina); Campanha de Inverno para 

manter o estoque de sangue nesta época do ano; Projeto Doador do 

Futuro com o objetivo de educar a população sobre a importância da 

doação de sangue espontânea. 

- Laboratório de Imunohematologia 

Foram atendidos doadores de sangue e pacientes do ambulatório de 

Hematologia do Hemocentro, da rede básica de saúde, dos 

ambulatórios e serviços de Urgência/Emergência da FAMEMA, com 

um total de 214.299 procedimentos imunohematológicos realizados. 

Foram oferecidos treinamentos e reciclagem para os funcionários das 

agências transfusionais dos hospitais de Marília e região, estágios, 

outros. 

- Laboratório de Sorologia 

A produção dos testes sorológicos em doadores de sangue foi de 

136.344 testes do Hemocentro e 124.000 testes da região de 

abrangência, totalizando 260.344 testes. 

• Laboratório de Citometria de Fluxo 

Foram realizados: 107 procedimentos de imunofenotipagem; 335 

mielogramas; 109 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 
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básica de Marília e de cidades pertencentes ao DRS- IX – Marília. Foram 

realizados 740.488 exames, sendo: 

 

Requisitante Quantidade 
Ambulatório da Instituição 298.646 
Pacientes Internados 160.459 
Rede Básica – Marília 219.328 
Ambulatório Externo – DRS-IX 62.055 

 740.488 

 

Participa do Controle de Qualidade Externo, Programa Nacional de 

Controle de Qualidade (PNCQ), obtendo em todas as avaliações 

mensais o nível de Excelente. 

• Unidade de Quimioterapia 

A unidade teve a seguinte produção: atendeu 320 pacientes; administrou 

8.556 medicamentos, sendo 2.713 quimioterápicos e 5.843 não 

quimioterápicos; entregou 919 medicamentos em domicílio. 

• Laboratório de Genética 

Foram realizados 185 exames citogenéticos, sendo: 106 exames de 

cariótipo de sangue periférico, 75 exames de cariótipo de medula óssea 

e 4 exames de cariótipo de abortamento espontâneo. 

 
• Laboratório de Microbiologia 

O laboratório realizou 29.208 exames. 

Destacam-se, também, as seguintes atividades: atualização e 

implementação dos protocolos de técnicas de identificação e 

antibiograma para grupos bacterianos; realização do controle de 

qualidade interno e externo preconizado pela Rede de Monitoramento de 

Resistência Bacteriana da ANVISA; organização e conferencista do V 

Simpósio sobre Antibióticoterapia da Alta Paulista, promovido pela 

Disciplina e Serviço de Microbiologia da FAMEMA, nos dias 16 e 

17/9/08, com o apoio da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) e do DACA. 
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5. ATIVIDADES DE APOIO 

Assessoria de Imprensa 

Informar a comunidade interna sobre assuntos de interesse institucional 

está entre as principais ações da Assessoria de Imprensa. 

Atender a imprensa, agendar entrevistas e passar informações 

institucionais são buscas constantes do serviço, que também se empenha para 

garantir comunicação de qualidade entre os diversos setores da Instituição.  

Foram realizadas as seguintes atividades: 

- Trabalho em conjunto com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de 

Estado de Ensino Superior, com o fornecimento de informações 

importantes sobre o Complexo FAMEMA para a produção de matérias e 

de outros materiais de divulgação do Governo do Estado; 

- Participação na Comissão Organizadora do V Fórum de Métodos 

Ativos de Ensino-Aprendizagem, compondo a Comissão de 

Comunicação, produzindo matérias jornalísticas, material de divulgação, 

além de elaboração de boletim aos mais de 800 participantes ao final do 

evento; 

- Envio de fotos e textos para a Pontifícia Universidade Católica (PUC) 

para constar na revista do processo seletivo unificado, do qual a 

FAMEMA faz parte; 

- Encaminhamento de e-mails com notícias e comunicados da FAMEMA; 

- Atualização de cadastros de endereços eletrônicos em trabalho 

conjunto com o NTI; 

- Fornecimento de informações a serem inseridas pelo NTI no Pop Up do 

site da FAMEMA sobre eventos importantes;  

- Publicação, na seção "Últimas Notícias" do site www.famema.br; 

- Afixação do Mural de Notícias nos locais com o maior fluxo de pessoas 

em boletins semanais; 

- Publicação do Boletim da Direção Geral com informações importantes 

a toda a comunidade interna; 
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- Produção de entrevistas, redação, revisão, fotos, edição, impressão e 

distribuição do Jornal da FAMEMA, com impressão colorida a partir de 

2008; 

- Publicação do Hemo em Ação, informativo colorido do Hemocentro, em 

parceria com a iniciativa privada; 

- Contatos com jornais, revistas, informativos on line e programas 

jornalísticos de rádio e de televisão de Marília e região, além da grande 

imprensa; 

- Encaminhamentos de Press-releases aos veículos de comunicação de 

Marília, da região e da Capital Paulista; 

- Divulgação de boletins médicos para os casos de grande repercussão;  

- Agendamento de entrevistas bem como realização de entrevistas 

coletivas; 

- Produção de matérias e de fotografias para a imprensa; 

- Comunicação à imprensa do estado de saúde de pacientes internados 

nas unidades hospitalares da FAMEMA; 

- Arquivamento das notícias publicadas sobre a FAMEMA através do 

“clipping”, com disponibilização para fins de pesquisa.  

A produção da assessoria foi: 

- 682 publicações de matérias em veículos impressos; 

- 150 chamadas de capa em jornais; 

- 83 matérias publicadas em meios de comunicação on line; 

- 330 matérias publicadas no site da FAMEMA.  

 

Assessoria Jurídica 

As atividades desenvolvidas pela Assessoria Jurídica nas ações da 

Faculdade de Medicina de Marília foram: 

- Pareceres consultivos: 

- Licitações, contratos e convênios: 36 

- Processos disciplinares: 15 

- Servidores: 11 

- Outros: 02  

- Processos recebidos para exame e manifestação: 73 

- Atendimentos (consultas verbais): 720 
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- Participação em reuniões: 146 

- Processos judiciais distribuídos em 2008: 01 (*) 

- Processos judiciais em curso: 17 (*) 

(*) esfera estadual e federal em nome da FAMEMA. 
 

Núcleo de Técnico de Informações - NTI 

O NTI participou de diversos eventos científicos relacionados à 

tecnologia da informação, de licitação de equipamentos de informática, dentre 

outras atividades. 

•  Suporte/Apoio: 

- Capacitação em Introdução à Informática, Word e Excel para 

funcionários da FAMEMA; 

- Treinamento a usuários diversos em novas tecnologias de 

informática (pen drive, rede sem fio, outras); 

- Implantação Sistema SIHOSP e Laboratório no HRA; 

- Participação na Certificação ISO do Hemocentro; 

- Instalação de novos equipamentos de informática na FAMEMA; 

- Suporte a usuários na FAMEMA e no HRA em: aplicativos; sistemas; 

instalação de equipamentos de informática, de aplicativos e sistemas; 

- Manutenção corretiva em equipamentos de informática. 

 

• Internet 

Servidor E-mail:  manutenção das contas de usuários da FAMEMA e 

HRA. 

Servidor Web FAMEMA 

- Manutenção dos sites da FAMEMA e HRA; 

- Manutenção do software de ensino à distancia (Teleduc); 

- Manutenção no sistema de inscrições da Residência Médica; 

- Treinamento de PHP para Analistas de Sistemas. 

Servidor IAS 

- Manutenção e configuração do Oracle para módulos de sistemas na 

WEB; 

- Manutenção do sistema SIHOSP/Oracle para acesso do HRA. 

Outras Atividades 
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- Participação no projeto SGH – Sistemas de Gestão Hospitalar 

(módulo de Controle de Acesso); 

- Capacitação aos estudantes de Medicina e Enfermagem do 1º ano, 

para utilizar os recursos da Biblioteca. 

 

• Telemática 

- Manutenção de servidores, microcomputadores, equipamentos de 

redes e comunicação, software e hardware; instalação de novos 

pontos de rede; 

- Manutenção e implementação de melhorias na rede de 

computadores do HRA; 

- Manutenção de Sistema de Banco de Sangue (SBS) no HRA; 

- Manutenção e consultoria em sistema de telefonia da FAMEMA e 

HRA. 

 

• Área de Informação 

- Fornecimento de informações epidemiológicas e de produção 

hospitalar; 

- Orientação para docentes, alunos e profissionais de saúde no uso de 

programas estatísticos; 

- Manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas de Prescrição 

Médica e Enfermagem e suporte aos usuários desses sistemas; 

- Incorporação ao Sistema de Prescrição de Enfermagem da rotina de 

elaboração, de forma sistematizada, do Plano de Alta da Enfermagem; 

- Manutenção do Sistema Controle e Gerenciamento de Banco de Leite 

no HRA e incorporação da rotina de pasteurização de leite; 

- Desenvolvimento e implantação do Sistema de Gerenciamento do 

Centro Cirúrgico: agendamento de cirurgias / Mapa Cirúrgico; 

movimento de cirurgia (participantes e função, início e fim, porte, 

caráter, tipo, asa, anestesia, motivo de suspensão, outros); 

procedimento realizado de acordo com a nova Tabela SUS; controle do 

consumo de materiais por paciente; controle de estoque de materiais e 

medicamentos do Centro Cirúrgico a partir do cruzamento das 

informações de entrada no estoque e consumo por paciente e do 
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serviço (não está em uso por falta de informação de entrada no 

estoque); gerador de relatórios associado ao aplicativo Tabwin do 

DATASUS; 

- Participação no projeto de desenvolvimento do novo Sistema de 

Informação Hospitalar. 

 

• Área de Sistemas 

- Projeto SGH – Sistema de Gestão Hospitalar, concluídas as fases de 

planejamento e requisitos.  

- Manutenção do Sistema Administrativo (Materiais): módulo de 

Controle Financeiro da Autarquia; 

- Integração entre os módulos da Contabilidade e Compras através dos 

Termos Aditivos (T.A.); 

- Manutenção do SIHOSP: no Banco de Dados SIHOSP, devido ao 

limite de sua capacidade, através do Dopem/Load e rotinas 

específicas; melhoria na rotina do SIHOSP/Laboratório para contemplar 

as mudanças do ISO/HEMOCENTRO; nos módulos agendamentos e 

atendimentos; 

- Implantação do código de barra no módulo da farmácia do HRA e 

melhorias para contemplar o leitor sem fio; 

- Manutenção em sistemas externos (DRS IX e NGA); 

- Manutenção no SIGA nos seguintes módulos: Programação, 

Avaliação, Ocorrência e Pessoa; 

- Projeto Planejamento Docente através do cadastro das atividades 

institucionais de 2008, elaboração de telas, relatórios e apoio aos 

docentes no preenchimento da programação; 

- Manutenção da Consulta via WEB dos dados contidos no sistema 

SIGA: Atividade, Freqüência e Avaliação; 

- Implantação e configuração do sistema de agendamentos no HRA; 

- Manutenção das rotinas de exportação de dados dos atendimentos, 

das requisições e dos exames do Sistema SIHOSP e dos dados de 

produtos do Sistema MATERIAL. Manutenção da rotina de importação 

destes dados para o Sistema TISS desenvolvido em Oracle; 
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- Manutenção de diversos sistemas conforme solicitação do usuário: 

SCDI; SISADM (Sistema Administrativo); SGTI conforme solicitação do 

usuário e início da utilização do módulo de solicitações de serviço;  

- Participação no projeto de EAD – Ensino à Distância da FAMEMA; 

- Implantação e configuração do Sistema de Controle de Infecções 

Hospitalares. 

Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal e Institucional – NDPI 

O NDPI tem como objetivo a capacitação de profissionais da área de 

Saúde. Desenvolve diversas atividades em diferentes projetos, tais como: 

convênios entre o Ministério da Saúde e Instituto UNI-FAMEMA/OSCIP para 

realização dos Programas de Residência Médica em Medicina da Família e 

Comunidade, Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade 

e Curso de Especialização em Saúde da Família.  

Disponibiliza espaço físico e suporte técnico e administrativo para a 

realização de cursos de capacitação, com o objetivo de atualização dos 

profissionais da FAMEMA. 

Curso de Residência Multiprofissional em Saúde da Família: conta com 

a participação de 30 residentes; tem 2 anos de duração. 

Curso de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade: 

conta com a participação de 3 residentes; tem 2 anos de duração. 

 

 

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. 

• Atendimento ao usuário 

- Treinamento de Usuários - foram capacitados 183 usuários, entre 

estudantes dos cursos de graduação, especialização, residência, 

docentes e outros profissionais para acesso às principais bibliotecas 

eletrônicas e bases de dados locais (BIBLIV e ARTIGO), como 
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também de Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS), ao 

SciELO, nas Bibliotecas Virtuais em Saúde (BVS), 

PubMED/MEDLINE e Biblioteca Cochrane; 

- Comutação Bibliográfica - foram solicitadas 362 fotocópias de artigos 

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

bibliotecas universitárias, com média mensal de 30 pedidos; 

- Empréstimos - o movimento registrado foi de 39.199, com média 

mensal de 3.267 empréstimos, distribuídos em: 39.031 monografias, 

116 slides e 52 fitas de videocassete; 

- Consultas - foram realizadas 105.151 consultas aos documentos do 

acervo, com média mensal 8.763, distribuídas em 63.997 monografias  

e 41.154 periódicos; 

- Fotocópias - foram realizadas 341.462 cópias, com média mensal de 

28.455 cópias; 

- Divulgação - exposição quinzenal dos periódicos recebidos; 

divulgação dos eventos locais, nacionais e internacionais; residências 

médicas; concursos e outros; divulgação na Home Page da FAMEMA 

de livros e DVDs adquiridos; 

- PALTEX - o movimento total de vendas foi de 317 itens, sendo 117 

livros e 200 instrumentos clínicos; 

- Normalização de Referências Bibliográficas - auxílio na correção e 

elaboração das referências de dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, trabalhos de congressos, monografias, artigos científicos, 

projetos de pesquisa, trabalhos acadêmicos e trabalhos de conclusão 

do curso (TCC), totalizando 2.438 referências bibliográficas. A média 

mensal foi de 203 referências; 

- Levantamento Bibliográfico - não há registro numérico dessas 

atividades, uma vez que as bases de dados estão disponíveis 

gratuitas na Internet e a partir do serviço de capacitação em acesso à 

informação oferecido pela biblioteca aos usuários, parte destes 

realizam buscas sem auxílio dos bibliotecários. Quando necessário, 

os bibliotecários auxiliam na realização das pesquisas, principalmente 

na elaboração das estratégias de busca, orientando docentes, 

estudantes e residentes; 
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- Registro de Freqüência - o total de ocorrências de entrada/saída dos 

usuários foi de 153.769, sendo a média mensal de 12.814 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 2008, totalizando 

2.323 registros, distribuídos em 702 monografias, 1.498 periódicos 

(fascículos registrados), 16 CD-ROMs e 107 DVDs. 

 

• Produção de audiovisuais: foram produzidos 71 DVDs, 104 CDs, 

3.786 fotos e 6 fitas de videocassete. 

 
• Aquisição de material bibliográfico e não bibliográfico: 

- Compra - no período, a Biblioteca utilizou recursos financeiros da 

FAMEMA e do Ministério da Saúde para efetuar as seguintes 

aquisições: 26 livros (R$ 4.451,81), 104 títulos de DVDs (R$ 1.040,00) 

e 46 títulos de periódicos nacionais (R$ 6.984,77). 

- Doações – foram incorporados ao acervo 352 livros e 323 folhetos 

recebidos através de doações; 132 títulos de periódicos nacionais e 

10 títulos de periódicos estrangeiros; 660 fascículos. 

 

Em 2008 foram adquiridos de 6 estantes (R$ 6.630,00) e 200 

bibliocantos (R$ 1.280,00) no valor total de R$ 7.910,00, com recurso 

financeiro do Ministério da Saúde, através do Projeto Pro-Saúde Enfermagem, 

permitindo melhor organização e conservação do acervo de livros e periódicos. 

 

Laboratório Morfofuncional e de Simulação 

O Laboratório Morfofuncional e de Simulação caracteriza-se por um 

espaço privilegiado para a auto-aprendizagem, construção de conhecimentos e 

desenvolvimento de recursos cognitivos, psicomotores e afetivos. Favorecem 

as atividades individuais e o trabalho em grupo, proporcionando a socialização 
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de saberes, a colaboração recíproca e simulação de técnicas e procedimentos, 

aos pares, voltados ao exame clínico, procedimentos médicos e de 

enfermagem.  

Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se ainda aquelas 

vinculadas a: Laboratório de Prática Profissional (LPP) com desenvolvimento 

de atividades de práticas de exame físico e procedimentos específicos por 

estudantes de diversas séries dos cursos de graduação; Exercício de Avaliação 

de Prática Profissional (EAPP): com avaliações práticas; tutorias; atividades 

pedagógicas das disciplinas básicas e de especialidades; atividades didáticas 

das Ligas de Estudantes; consultorias; apoio à comunidade com empréstimos 

de materiais didáticos e visitas; trabalhos de iniciação científica; apoio para 

atividades acadêmicas ou de pós-graduação.  

O laboratório conta com o seguinte acervo: cortes anatômicos, RX e 

tomografias computadorizadas, microscópios, livros, monografias, manequins, 

recursos audiovisuais, kits de exame físico, outros. 

Nestes 10 anos de existência houve um aumento progressivo na 

exploração deste espaço didático pelo corpo discente, tanto da graduação 

quanto da pós-graduação. 

Atualmente, possui um dos mais completos acervos do país em termos 

de materiais e equipamentos didáticos. 

 

Núcleo de Apoio à Comunidade - NUAC 

O NUAC realiza um trabalho de articulação entre organizações 

comunitárias, serviços locais de saúde e os cursos de graduação da FAMEMA. 

Desta forma, contribui para uma reflexão sobre como fortalecer a integração 

social, reforçando a construção ativa dos direitos de cidadania. 

As principais realizações em 2008 foram: 

- orientação às associações de moradores quanto à importância da 

participação no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social; 

- levantamento em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde sobre 

a quantidade de favelas existentes no município de Marília, bem como a 

população das mesmas; 

- incentivo à criação do Movimento Pró Moradia; 
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- articulação junto à FAMEMA e outros órgãos e entidades municipais 

para a doação de material reciclável à Cooperativa de Trabalhadores 

Cidade Limpa (COTRACIL). 

 

Núcleo de Apoio ao Discente - NUADI 

Os atendimentos realizados foram: psicoterapia de apoio, psicoterapia 

breve, orientação e aconselhamento psicológico; avaliação psiquiátrica e 

acompanhamento medicamentoso; contato de orientação familiar; entrevistas 

com 100% dos estudantes da 1ª série de Enfermagem e com 83,75% da 1ª 

série de Medicina.  Foram realizados: 107 entrevistas e 1.225 atendimentos. 

Em setembro o NUADI teve mudança de local, possibilitando uma maior 

privacidade para os estudantes atendidos. 

Núcleo de Avaliação 

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

Comitês de Avaliação do Estudante 1 e 2 dando, ainda, suporte à elaboração 

de relatórios e projetos relacionados às inovações curriculares. 

O Grupo de Avaliação é responsável pela análise de documentos 

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

avaliação sobre o desenvolvimento curricular. É composto por docentes dos 

cursos de Medicina e Enfermagem. 

O Comitê de Avaliação do Estudante 1 volta-se para a avaliação da 

progressão do estudante no curso 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 do desempenho individual dos estudantes. 

Tem as seguintes atribuições: analisar e verificar a validade e a confiabilidade 

dos instrumentos propostos; orientar as equipes na construção dos 

instrumentos; outras. 

Os produtos e resultados do trabalho realizado no ano 2008 foram: 

elaboração de material de avaliação (formatos e instrumentos de avaliação da 
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UPP); análise 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 - PDD 

O PDD é uma das principais estratégias para o desenvolvimento 

curricular permanente na FAMEMA. 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, 

abertos à participação de docentes e de professores-colaboradores, visando à 

inserção destes em novos cenários educacionais e/ou o aprofundamento de 

conhecimentos em temas específicos, conforme as necessidades de 

capacitação identificadas previamente. Foram realizados 03 módulos de EC, 

com um total de 31 participantes e 12 instrutores, sob os temas: 

“Aprendizagem Baseada em Problemas: uma estratégia no sentido de 

aprender-a-aprender”, “Avaliação Cognitiva na FAMEMA” e “Aprendizagem 

Significativa no Cenário da Prática”. 

A EP é desenvolvida semanalmente em grupos interdisciplinares, 

compostos por 6 a 18 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 para os 

avanços requeridos para o constante aprimoramento desta prática e do 

currículo. Contou com 25 grupos de EP, totalizando 278 participantes e 32 

facilitadores. 

Complementando os processos de EP, 3 oficinas (“Portfólio Reflexivo: 

discutindo o ciclo pedagógico e a avaliação na UPP3-Medicina”, “Oficina de 

Educação Permanente da UPP1” e “Utilizando Metodologias Ativas de Ensino-

Aprendizagem: um desafio – UPP5”) foram realizadas, contando com 38 

participantes e 8 coordenadores. 
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Outro eixo do PDD é desenvolvido pelo Núcleo de Apoio aos Processos 

Grupais (NAPG) da FAMEMA, que teve a participação de 13 psicólogas da 

Secretaria Municipal da Saúde em 2 grupos de aprofundamento de 

conhecimentos nesta área, coordenados por 2 professores com formação 

específica em grupos. 

Em relação ao V Fórum Nacional de Métodos Ativos de Ensino-

Aprendizagem, o PDD esteve diretamente implicado na coordenação da 

Comissão de Infra-Estrutura e Informática, tendo também organizado e 

coordenado a oficina “Educação permanente: instrumento de apoio processual 

na formação docente”. 

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.   

As principais atividades desenvolvidas foram: 

- Organização e realização de: Campanha do Dia Nacional Contra o 

Tabagismo; semana comemorativa ao Dia Internacional da Mulher e ao 

Dia da Criança; Mutirões de Mamografia em novembro de 2007 

(realizados 1.834 exames) e em maio de 2008 (realizados 934 exames), 

em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde; 

- Atualização do Manual de Agendas da FAMEMA; 

- Elaboração do Protocolo de Atendimento do Serviço Social; 

- Elaboração do Manual de Normas e Boas Práticas do Núcleo de 

Acolhimento; 

- Transferência do Serviço de Acidente de Trabalho para o Núcleo de 

Acolhimento no HC; 

- Treinamentos de: Manual de Troca de Informações em Saúde 

Suplementar (TISS) nas recepções; SUS – Sistema Único de Saúde; 

Previdência Social, realizado por assistentes sociais do INSS;   
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- Manutenção e atualização do Sistema de Informação das Demandas 

de Leitos Eletivos, em parceria com o Núcleo Técnico de Informações – 

NTI; 

- Unificação das recepções da unidade de Urgência/Emergência e 

Internação do HC;  

- Implantação do Serviço de Internação de Urgência na recepção da 

Unidade de Urgência/Emergência do HMI; 

- Realização dos Programas: “Posso Ajudar?” e “Serviço Social” no 

Ambulatório de Especialidades “Governador Mário Covas”; Plantão do 

Serviço Social 24 horas nas Unidades de Urgência e Emergência da 

FAMEMA; Atendimento Social aos pacientes das Unidades de 

Internação do HC-I e da Onco-Ginecologia; Residência Multiprofissional 

em Saúde da Família; Gravidez de Alto Risco; Atendimento às mães na 

sala de aleitamento materno; 

- Gerenciamento de: demandas de consultas, exames e internações 

eletivas provenientes do Hospital Regional de Assis – HRA; agendas de 

consultas e exames; vagas oferecidas para a Secretaria Municipal de 

Saúde; Sistema de Informação das Alterações de Atendimento 

Programado (consultas e exames); Sistema de Controle de Pacientes 

dependentes de Insulina; Encaixe Programado no Sistema Hospitalar de 

consultas e exames; Cartão Nacional de Saúde – CNS na FAMEMA; 

Processos do LME e do Sistema de Controle dos Processos de LME; 

Serviço de Acidente de Trabalho através das Comunicações de Acidente 

de Trabalho (Foram recebidas 1.043 CATs e enviadas 966 CATs); Leitos 

Eletivos do HC – I; 

- Participação no Grupo de Humanização Hospitalar. Foram 

desenvolvidas as atividades de: Festa em Comemoração ao Dia da 

Criança para os filhos dos colaboradores; implantação de horário 

noturno de visita; outras. 

- Organização do Curso de Acolhimento 2008 com o objetivo de 

proporcionar aos colaboradores um momento acolhedor através de uma 

relação de respeito, cidadania e valorização humana; 
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Processamento e avaliação trimestral das Sugestões dos Usuários sobre 

o Atendimento dos Serviços de Saúde da FAMEMA: 

 

Serviço Ótimo Bom Regular Ruim Nulo Total 

Ambulatório 685 48% 283 20% 129 9% 185 13% 158 1.440 43% 

Internação 165 32% 135 26% 95 18% 78 15% 43 516 15% 

SADT 70 36% 50 26% 20 10% 7 4% 45 192 6% 

Urg/Emerg. 327 26% 274 22% 257 21% 188 15 190 1.236 37% 

Total 1.247 37% 742 22% 501 15% 458 14% 436 3.384 100% 

 

As atividades de rotina compreendem: 192.739 atendimentos 

ambulatoriais, 154.518 atendimentos de urgência e emergência, 13.542 

internações, 166.676 serviços de apoio a diagnose e terapia. 

As principais atividades do Serviço Social foram: 4.858 altas, 2.999 

transferências, 22.814 pedidos de transporte social, 973 pedidos de transporte 

administrativo, 6.304 convocações de famílias, 78 encaminhamentos para 

albergue, 226 exames de pacientes internados, 391 exames externos, 166 

autorizações para cirurgia, 994 relatórios sociais, 1.088 óbitos, 1.024 próteses, 

114 convocações de pacientes no ambulatório, 1.156 convocações de 

radioterapia e quimioterapia, 379 orientações de radioterapia e quimioterapia, 

184 orientações de UTI, 1.517 visitas ao leito, 722 orientações individuais aos 

pacientes, 1.177 orientações de acompanhantes, 2.526 discussões de casos, 

1.601 declarações de comparecimento, 43 entrevistas, 415 estudos sócio-

econômicos, 6.727 encaminhamentos e orientações, 1.270 contatos 

institucionais, 5.697 FAAs, distribuição de 245 passes de saúde, 1.265 

relatórios de saúde, 463 reuniões, 619 atestados, visitas. 

 

Psicologia Hospitalar 

O serviço realizou 1.767 atendimentos no HC-II, assim distribuídos:  

 

Área Quantidade de Atendimentos 

Pediatria – enfermaria 521 

Ambulatórios de Pediatria 382 

UTI Neonatal 99 

UTI Pediátrica * 05 

Ginecologia – enfermaria 248 
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Maternidade – enfermaria 393 

Ambulatório de Oncoginecologia  44 

Ambulatório Gravidez Alto Risco  26 

Posto 8 (convênios e particulares) 32 

Pronto-Socorro 17 

 * cobertura desde 20/10/08 
Fonte: NTI / SIHOSP 

 

No HC-I realizou 1.321 atendimentos, sendo: 

Área Quantidade de Atendimentos 

Clínica Médica e Clínica Cirúrgica 966 

Hematologia 237 

UTI 98 

Obesidade Mórbida 20 

Fonte: NTI / SIHOSP 

 

A quantidade de atendimentos ambulatoriais realizados foi de: 1.324 na 

Oncoclínica; 780 de Obesidade Mórbida e 985 no Hemocentro. 

No Hospital das Clínicas I iniciou-se a formação de equipe 

multidisciplinar para a consolidação de atividades do Centro de Reabilitação e 

de Transplante de Fígado, contando com a participação de um profissional da 

área. 

No Hospital das Clínicas II – Unidade Materno-Infantil houve a ampliação 

do serviço de Psicologia da Pediatria no atendimento de crianças e familiares 

na UTI Neonatal/Berçário e com a implantação da UTI Pediátrica. 

 

Serviço de Farmácia Hospitalar 

             

     Frente de preparo de medicamentos                                             Farmácia 
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É composto pelas unidades do HC-I e do Hospital Materno-Infantil, tendo 

desenvolvido as seguintes atividades em 2008: 

 

Atividade Quant. mensal Total no ano 

Prescrições médicas atendidas 24.440 293.280 

Requisições de consumo hospitalar 20.930 251.160 

Fornecimento de hormônio de crescimento 2.106 frascos 25.272 frascos 

Fornecimento de medicamentos retrovirais 53.300 frascos 639.600 frascos 

 

Em novembro, a enfermaria de UTI Pediátrica iniciou suas atividades. 

 

Serviço de Fisioterapia 

Foram realizados os seguintes procedimentos fisioterápicos:  

Área 
requisitante 

Pacientes 
atendidos 

Média/mês 
pacientes 
atendidos 

Procedimentos 
terapêuticos 

Média/mês 
procedimentos 

terapêuticos 

Leito HC-II 
 875 72,91 8.398 699,83 

Leitos HC-I 
 1.573 131,08 10.997 916,41 

Plantões HC-I e 
HC-II 3.231* 269,25 3.231 269,25 

Ambulatório e 
Hemocentro 61 5,08 6.048 504,00 

Ambulatório de 
Ortopedia e 

Traumatologia 
501** 41,75 501 41,75 

 
* 118 dias plantões HC-I e 118 dias plantões HC-II; aumento significativo no número de 
pacientes atendidos e de procedimentos realizados devido à ampliação de horas de plantões 
em finais de semanas e feriados. 
 
** Ambulatório de Ortopedia e Traumatologia: foram realizados 118 atendimentos. 
 
 

O ambulatório Mário Covas conta com acompanhamento fisioterápico 

nas seguintes especialidades clínicas: 

- Cirurgia Bariátrica: pacientes no pré e pós-operatório ambulatorial e 

durante o período hospitalar com atendimento na área motora e respiratória. 

Os dados estatísticos estão incluídos nos atendimentos a leitos do HC-I; 

- Ortopedia e Traumatologia: atendimento 3 vezes por semana junto ao 

ambulatório clínico. 
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Desde 01/08/08 a UTI Neonatal do HC-II conta com atendimento de 

fisioterapia. 

Foi realizada a contratação de 03 fisioterapeutas a partir de 20/10/08 nas 

seguintes especialidades: UTI Pediátrica (2 profissionais) e HC-I (1 

profissional). 

Houve a participação de fisioterapeutas em: equipe de transplante de 

fígado; reuniões para a instalação de um centro de reabilitação na cidade de 

Marília, em parceria com a UNESP-Marília. 

Unidade de Alimentação e Nutrição - UAN 

As atividades desenvolvidas pela unidade foram: 

- Refeições servidas: 105.112 dietas gerais, 114.960 dietas especiais, 

21.300 dietas pediátricas, 57.632 dietas enterais, 220.560 refeições para 

funcionários, 86.667 refeições para acompanhantes, 50.328 

mamadeiras, 34.021/ano lanches no Hemocentro, 1.737/ano 

atendimentos ambulatoriais, 350/ano orientações de alta, 1.531/ano 

avaliações nutricionais; 

- Solicitações de aulas e cursos – no total de 13 (54% Instituição e 46% 

externas); 

- Atualização do Manual de Dietas da Unidade de Alimentação e 

Nutrição do Hospital das Clínicas; 

- Elaboração do Manual de Boas Práticas de Fórmulas Lácteas Enterais 

e Manipulação de Leite Humano; 

- Elaboração do Manual de Boas Práticas da Unidade de Alimentação e 

Nutrição – U.T. Hemocentro; 

- Abertura do Ambulatório para Aconselhamento Nutricional de 

Adolescentes com Síndrome Metabólica; 

- Abertura do Ambulatório para Acompanhamento de Clientes com 

Transtornos Alimentares; 

- Assessoria Técnica ao Hospital Regional de Assis; 

- Realização de treinamento e de reunião clínica com os colaboradores 

da área. 
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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. 

 

Indicadores Média mensal Total Anual 

Roupas processadas (quilo) 53.267 639.204  

Roupas consertadas (peças) 1.675  20.104  

Roupas confeccionadas (peças) 520  6.246  

Roupas baixa (peças) 414  4.968  

Entrada de roupas novas (peças) 1.354  16.250  

Consumo de produtos químicos (litros) 1.778  

R$ 5.741,09  

  21.346  

R$ 68.893,18  

 

O quilo da roupa lavada, em média, foi de R$ 0,15 e a taxa de retorno 

girou em torno de 2,50%. 

Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se: 

- Mudança no processo de lavagem das roupas, substituindo o alvejante 

clorado pelo alvejante à base de peróxido de hidrogênio e ácido peracético, a 

fim de eliminar manchas irreversíveis. Esta alteração aumentou o valor do quilo 

da roupa lavada, porém trouxe maior durabilidade ao enxoval; 

- Lavagem separada das roupas da Oncoclínica, visando à proteção dos 

funcionários e garantindo a retirada de resíduos de quimioterápicos das roupas; 

- Implantação do uniforme da UTI Pediátrica e da ALA de Moléstias 

Infecciosas; 

 - Reestruturação da rotina de trabalho na área contaminada e na área 

limpa.  

 

Serviço de Prontuário do Paciente – SPP 

Ao SPP compete o recebimento, a guarda, conservação, 

disponibilização, organização, controle e arquivo dos prontuários dos 

pacientes. 
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No ano de 2008 foram cadastrados 21.326 novos pacientes, com 

movimentação diária de 5.314 processos de trabalho. 

Dentre as principais atividades realizadas destacam-se: 

- Conclusão da unificação dos Arquivos Ativo e Intermediário,  ficando 

alocados 4 módulos no prédio I e 6 módulos no prédio II; 

- Início da unificação dos prontuários de pacientes atendidos na Unidade 

de Radioterapia; 

- Transferência do acervo de prontuário das Unidades de Oncologia – 

Adulto e Radioterapia para Unidade II; 

- Elaboração do projeto de Digitalização do Acervo e Implementação 

Digital dos Prontuários da FAMEMA, com a colaboração do NTI.   

 

Faturamento 

O Faturamento é responsável pela totalização e cobrança das atividades 

desenvolvidas na área assistencial da Instituição pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) e dos atendimentos Particulares e Convênios.  

 

Atividades geradoras de receita 

Foram desenvolvidas ações de gerenciamento e captação de recursos 

para fomentar as atividades-fins da FAMEMA. 

 

Demonstrativo das fontes de receita (valores faturados): 

Origem Valor Anual % 

Campanha de Cirurgias Eletivas 25.735,00 0,06 

DRS II – Araçatuba 47.837,50 0,10 

DRS XI – Presidente Prudente 30.100,00  0,07 

SUS 42.546.900,27 93,28 

Convênios e Particulares 2.960.000,00 6,49 

Total 45.610.572,77  

 

A Instituição tem procurado adequar a demanda de atendimento a sua 

capacidade produtiva e a sua característica de hospital de ensino de nível 

terciário.  
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Serviço médico-hospitalar prestado à clientela privada 

Houve queda da receita dos atendimentos em 2008, pois não houve 

investimentos na área destinada à internação particular e de convênios e, por 

outras questões como de alguns serviços em fase de reestruturação e 

manutenção. 

 

Gerenciamento de convênios e contratos vinculados 

Os processos de trabalho e os manuais de procedimentos foram 

revisados durante o ano. Foram desenvolvidos também, treinamentos para os 

procedimentos operacionais e manuais com os funcionários do setor. 

Em 05 de setembro aconteceu a II Reunião Anual dos Serviços 

Hemoterápicos da Região de Abrangência do Hemocentro da FAMEMA, onde 

o serviço de faturamento de convênios apresentou tópicos que envolvem a 

formalização de contratos e faturas. 

 

TISS - Troca de Informações em Saúde Suplementar 

Com a implantação do padrão TISS estabelecido pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS), os manuais de orientações sobre atendimento, 

faturamento e execução dos trabalhos foram revisados e aprimorados.  

Houve investimento em equipamentos de informática para adequação ao 

sistema da ANS. 

 

Outras Atividades 

As atividades de rotina e de capacitação da equipe foram mantidas, bem 

como a disponibilização de dados de produção. 

Houve a participação do setor, trimestralmente, na avaliação do plano 

operativo e a pactuação das metas qualitativas e quantitativas da Instituição, 

junto ao DRS - Departamento Regional de Saúde IX – Marília. 

Realizada a alimentação dos dados do plano operativo e da pactuação 

das metas, através do SAHE - Sistema de Avaliação de Hospitais de Ensino, 

que tem por objetivo coletar eletronicamente dados de produção mensal e 

anual dos hospitais de ensino contratualizados do Estado de São Paulo.  
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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, como também todas as infecções de recém-

nascidos internados na UTI Neonatal. 

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. 

Destacam-se, também: 

- Desenvolvimento de atividades com o Pro-Cath, grupo multidisciplinar 

para prevenção e controle de infecção relacionada a cateteres; 

- Desenvolvimento de atividades com o Prev-bio, grupo multidisciplinar 

para prevenção e controle dos acidentes biológicos, composto por: 

SCIH, SESMT, NVE e CIPA;  

- Organização do V Curso de Infecção Hospitalar da FAMEMA, realizado 

em 14/11/08; 

- Inclusão de dados no “Sistema Sinais” do Ministério da Saúde; 

- Desenvolvimento do Projeto “Uso racional de antimicrobiano” em 

conjunto com representante do Hospital Sentinela (Gerente de risco); 

- Realização de educação continuada e capacitação em serviço de 

alunos, residentes e funcionários no tema Prevenção de Infecção 

Hospitalar; 

- Constituição do grupo PAI – Programa de Assistência Integrada nas 

Alas D Frente e D Fundo com o objetivo de melhorar a qualidade da 

assistência. 

- Participação de: reuniões da CEME – Comissão de Especificação e 

Padronização de Materiais e Equipamentos; grupo PGRSS – Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Saúde; grupo de curativos. 
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Núcleo de Vigilância Epidemiológica - NVE 

As doenças de notificação compulsória investigadas pelo NVE foram 

levantadas através da busca ativa em Fichas de Atendimento Ambulatorial 

(FAA) dos atendimentos ambulatoriais e pronto-socorro, exames de laboratório, 

pacientes internados nas enfermarias além da análise das patologias nos 

prontuários. Para um melhor preenchimento das fichas, ocasionalmente ocorre 

a participação do NVE nas visitas das clínicas da 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.  

Além das notificações são realizadas outras atividades, tais como: 

vacinação contra hepatite B para estudantes da 1ª série dos cursos de 

Medicina e Enfermagem; orientação às condutas para profilaxia do tétano, 

raiva e imunobiológicos especiais; controle do estoque  e da temperatura dos 

imunobiológicos; estágio eletivo para os cursos de  Enfermagem e Medicina da 

FAMEMA. 

Foram avaliadas 318.297 FAAs, realizadas 9.225 notificações e 

analisados 1.390 prontuários. 

Abaixo seguem as tabelas que quantificam a produção da área: 

 

N.º  de doses de vacinas e soros aplicados. 

Vacinas e soros N.º 

Hepatite B 
Dupla adulto 
Vacina anti rábica 
Vacina tríplice viral 
Soro anti rábico 
Soro anti tetânico 
Imunoglobulina p/ hepatite B 
Imunoglobulina varicela  
Vacina contra varicela 
Vacina pneumococo 23 
Soro anti aracnídico 
Soro anti crotálico 
Soro anti botrópico 
TOTAL 

1054 
1264 
508 
15 
303 
5 
16 
2 
24 
2 
3 
4 
3 

3205 

Fonte: Boletim mensal de vacinas e soros. 
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OBS:  Os funcionários da Instituição foram  orientados  a receberem a vacina contra 

gripe nas UBS e o serviço de VE  não tem o registro dessas doses. 

 

 

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

Patologia N.º % 

AIDS 
Tuberculose 
Meningite 
Conjuntivite 
Intoxicação Exógena 
Ac. peçonhento 
Hepatite 
DST 
Acidente c/ animais raivosos 
Malária 
Leishmaniose Visceral 
Leishmaniose C. Mucosa 
Leptospirose 
Acidentes Biológico 
Acidentes de trabalho  
Dengue 
Varicela 
Paralisia Flácida 
Intoxicação Alimentar 
Diarréia 
Violência física e sexual 
Outras  

30 
41 
51 

2837 
558 
182 
85 
99 
793 
15 
25 
5 
5 

319 
2005 
10 
147 
1 
71 

2451 
208 
49 

0,3 
0,4 
0,5 
28,5 
5,6 
1,8 
0,8 
1,0 
7,9 
0,1 
0,2 
0,04 
0,04 
3,2 
20,1 
0,1 
1,5 
0,01 
0,7 
24,6 
2,1 
0,5 

Total 10006 100 

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

 

Houve um aumento importante do número de acidentes de trabalho 

graves devido à intensificação em sua busca efetuada a partir de diagnósticos 

como lesões corto contusas, fraturas e traumas de uma forma geral. A doença 

mais preocupante do ponto de vista epidemiológico continua sendo o número 

de casos autóctones de leishmaniose visceral dos municípios de Adamantina, 

Flórida Paulista, Lucélia e Pacaembu. A conjuntivite e a diarréia continuam 

sendo as doenças mais prevalentes notificadas pelo serviço. 

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 da Instituição com as vacinas da varicela.  
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O Prev-bio (SCIH, SESMT, NVE, CIPA, MI), grupo multidisciplinar para 

prevenção e controle dos acidentes biológicos, reúne-se quinzenalmente para 

discutir casos e atualizar informações. Foram realizados vários treinamentos 

com profissionais médicos e enfermeiros para a sensibilização quanto à 

importância de diagnosticar, notificar e tratar profilaticamente os acidentes com 

imunobiológicos. Foi criado um fluxo mais adequado para este tipo de 

atendimento. 

5.3. ADMINISTRAÇÃO GERAL 

               Jogos Regionais da Saúde “ 3ª Taça Saúde” – equipe de futsal feminino da FAMEMA 

Funcionários participam de macroginástica no Challenge Day (Dia do Desafio) e no 

 Dia Mundial de Combate ao Tabaco. 

 

 

Divisão de Finanças  

Foram realizadas as seguintes atividades de rotina: 
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Atividades Quantidade 

N.º de NL – Notas de Lançamentos 6558 

N.º de PD – Pedido de Desembolsos 4981 

N.º de OB – Ordem Bancária 4723 

N.º de NE – Nota de Empenho 1850 

N.º de GR – Guia de Recolhimento 16 

N.º de RE – Relatório Externo 583 

N.º de Ofícios 35 

N.º de Balancetes 12 

N.º de Relatórios Diversos 585 

N.º de Processos 12 

N.º de Cheques 15 

Proposta Orçamentária ano de 2008 1 

Diário Geral 1 

Prestação de Contas de Convênios 4 

 

No ano de 2008 foram adquiridos 3 microcomputadores, permitindo 

maior agilidade no acesso de programas informatizados e de sites do Governo 

do Estado, além de disponibilizar mais ferramentas para o controle dos 

trabalhos executados na área. 

 

FAMEMA -Orçamento 2008 
 

PROGRAMA DE TRABALHO TOTAL REALIZADO 

10302101752730000 -  

APERFEIÇOAMENTO AÇÕES SAÚDE PROMOV. HOSP. UNIV. 9.766.941,53 

10302430152740000 -   

ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL                3.400.072,00  

12122010052720000 -   

APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO                1.166.768,84  

12126430253130 -   

SERV. DE INFORMATIZAÇÃO DAS INST. ENS. SUP.                     41.892,26  

12364430211510000 -   

ADEQUAÇÃO DA ESTRUT. FÍSICA E FAC. PÚBL.                   600.000,00  

12364430253040000 -   

ENSINO GRADUAÇÃO UNIVERS. E FACUL. EST.              24.541.350,14  

12364430253050000 -   

PÓS-GRADUAÇÃO PESQ. E FACUL. EST.                3.693.433,00  

12392430253060000 -   

EXTENSÃO UNIV.DIF.CULT.PREST.SER. COMUNIDADE 0,00 

TOTAL              43.210.457,77  
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Divisão de Recursos Humanos - DRH 

A FAMEMA conta com 1960 funcionários, sendo 277 docentes e 

assistentes de ensino e 1683 técnico-administrativos. 

Em 2008 obteve a certificação ISO 9001, tendo sido revisados e 

elaborados os processos, procedimentos e documentos dos setores, com a 

finalidade de atender os requisitos para certificação da norma ISO. 

• Administração de Pessoal 

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

férias; 34 admissões; 62 demissões; folha de pagamento; 

recolhimento de tributos; relatório dos reflexos da folha de pagamento 

à Prodesp, via rede Notes; aprimoramento da declaração de 

rendimento para financiamento de casa própria; aprimoramento do 

relatório de dados para análise de empréstimo bancário; 

aprimoramento de lista de presença; integração do ticket alimentação; 

desenvolvimento de regras para o pagamento de horas sobre aviso 

do Laboratório de Imunohematologia; desenvolvimento de regras para 

o pagamento de gratificações com nomenclatura diferenciada; 

desenvolvimento de etiquetas para carteira de trabalho; curso de 

aprimoramento do sistema RUBI; alteração da regra de apuração para 

4 marcações para o pessoal de 12x36; alteração da regra de 

apuração para acertos das horas extras até 11h00; criação de regras 

e eventos para mensalidade sindical, assistencial e seguro de vida; 

- Setor de Benefícios – foram entregues 256.342 tickets de vale 

alimentação, 47.672 vales transportes intermunicipais e 181.639 vales 

transporte circula fácil; 

- Centro de Convivência Infantil –  prestação de serviço a 100 

crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, com o objetivo de desenvolver 

todas as suas potencialidades (físicas, sociais e cognitivas). Foram 

promovidas diversas atividades recreativas, pedagógicas e sociais. 

Como inovação destaca-se: aquisição de livros, materiais 

pedagógicos, CDs, DVDs, outros; implantação do uso de sabonete 

líquido para o banho das crianças acima de 01 ano, melhorando 

assim a qualidade e praticidade; padronização do xampu infantil que é 

adquirido através da comissão de pais; instalação de cerca elétrica 
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em torno do CCI para uma maior segurança; implantação de manual 

pedagógico para nortear as atividades desenvolvidas com as 

crianças; implantação de “caderneta do aluno” para uma melhor 

comunicação entre os pais e o CCI; 

- Serviço de Engenharia e Segurança da Medicina do Trabalho – 

SESMT –  Foram realizados: 1034 exames periódicos; 3776 

atestados médicos; 513 consultas médicas; 261 retornos ao trabalho; 

49 exames médicos demissionais; 163 exames médicos admissionais; 

158 acidentes de trabalho; 8 visitas domiciliares a funcionários  

afastados por motivo de doença; controle e acompanhamento de 

funcionários com problemas de pressão arterial e mialgias; controle 

de sorologia contra Hepatite B de funcionários; realização de vacinas 

(444 de Dupla Adulto, 507 de Hepatite B, 9 de Varicela e 11 de 

Pneumococo 23); 165 treinamentos de integração aos funcionários 

admitidos; participação em reuniões das Comissões Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPAs) e 58 treinamentos para seus 

componentes; disponibilização e controle de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI); divulgação, convocação e controle de 

vacinas em atraso nos Exames de Saúde Ocupacionais; 

acompanhamento do fluxo de exames complementares solicitados 

nos Exames de Saúde Ocupacionais; outros. 

 

• Desenvolvimento de Pessoal 

- Seleção de Pessoal – foram realizados: 12 processos de concursos 

públicos, com 1337 inscritos; convocação de 42 candidatos 

aprovados nos concursos; 55 entrevistas de desligamentos de 

servidores; atualização de 01 relatório de turnover de pessoal; 

- Cargos e Salários – atualizadas 265 descrições de cargos; descritos 

265 perfis de competência; atualizados 159 quadros de horários; 

atualizados 13 quadros de pessoal; descritas 191 atividades no 

formulário Perfil Profissiográficos Previdenciário; 

- Capacitação de Pessoal –  manutenção do Programa de Ginástica 

Laboral; participação no grupo de familiares dos cuidadores de 

pacientes com doença de Alzheimer; criação de esquetes teatrais 
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para abertura de eventos. Foram realizadas diversas capacitações, 

com desenvolvimento e coordenação das chefias e responsáveis 

pelos serviços, conforme tabela abaixo: 

 

CAPACITAÇÕES C.H Nº PART. 

Atendimento ao paciente queimado na sala de emergência                                    2 h 16 

Auditoria interna da gestão da qualidade                                                  16 h 81 

Benefícios previdenciários                                                                 4 h 53 

Biossegurança - Normas Básicas de Biossegurança (rev 00)                          2 h 1 

Brigada de incêndio 16 h 26 

Capacitação CCI: auto-estima e sentimentos do profissional                                3 h 8 

Capacitação CCI: primeiros socorros                                          2 h 23 

Coleta de urina em pacientes ambulat. do setor de urg./emerg. do HMI              2 h 9 

Coloração de Gram 1 h 28 

Controle de qualidade de hemocomponentes                                          21 h 2 

Curso da Dor             4 h 24 

Desmembramento dos exames de coloração citoquímica do exame de 
mielograma  

1 h 8 

Diálise peritonial automatizada - DPA 2,30 h 36 

Encontro para apresentação de propostas do IV seminário protegendo as 
mulheres da violência doméstica 

4 h 29 

Exames laboratoriais e liberação de resultados 1 h 22 

Fosfatase alcalina leucocitária (rev. 01) 1 h 4 

Gerenciando conflitos no ambiente de trabalho 8 h 35 

Gestão de administração 4 h 121 

Gestão de competências 5 h 86 

Gestão de equipamentos 4 h 60 

Gestão de materiais 1,30 h 15 

Gestão de qualidade 4 h 155 

Grupo terapêutico - Pronto Socorro 1 h 19 

Grupo terapêutico - Pronto Socorro 1 h 9 

Implantação e execução módulo de atendimento a pacientes eletivos e externos 1 h 6 

Implantação intranet-UNIMED - manual e orientações (oftalmologia) 1 h 2 

Implantação intranet-UNIMED - oftalmologia (revisão) 1 h 3 

Implantação intranet-UNIMED - serviço imagem/ressonância magnética 1 h 2 

Implantacao módulo de atendimento pacientes externos - padrão TISS online 
UNIMED 

1 h 6 

Imunofluorescencia  e intracitoplasmatico sol lise cloreto amônia  p c 1 h 1 

Indicador qualidade repetição de testes de coagulação 1 h 9 

Iniciativa hospital amigo da criança / 2008 18 h 27 
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Instruções para utilização intranet - UNIMED - TISS 1 h 1 

Manuais atendimento TISS 1 h 9 

Manuais de atendimento dos laboratórios nº 12 e 13 1 h 1 

Manual 1: orientação nas hemoglobinopatias e uso bomba infusão 1 h 5 

Manual 12: orientações para atendimento de convênios padrão TISS (rev 00) 1 h 8 

Manual 13: orientações para atendimentos particulares (rev 00) 1 h 8 

Manual 14: quimioterapia 1 h 1 

Manual 17 - coleta de materiais de microbiologia (rev00) 2 h 1 

Manual 17: coleta de materiais - microbiologia (rev 00) 1 h 3 

Manual 2: orientação de coagulopatias e auto aplicação hemoderivados 1 h 5 

Manual 3: orientações para reações transfusionais (rev 00) 1 h 6 

Manual de atendimento convênios TISS 1 h 6 

Manual de orientação ao triador mot (rev 00) 1 h 2 

Manual de orientação de exames da bioquímica 1 h 7 

Manual de orientação do triador (rev 00) 1 h 2 

Manual de orientação exames da hematologia 1 h 19 

Manual de orientação exames de urina 1 h 11 

Manual de orientações de exames da bioquímica 1 h 13 

Manual de orientações para atendimento convênios TISS 1 h 18 

Manual do usuário - sistema administrativo dispensário Hemocentro - m3 rev 00) 1 h 2 

Manual limpeza de equipamentos (rev 01) 1 h 35 

Manual para limpeza de equipamentos (rev 02) 1 h 2 

Normas básicas de biossegurança 2 h 10 

Normas básicas de biossegurança 1 h 18 

Normas básicas de biossegurança (rev 01) 2 h 280 

Normas básicas de biossegurança Hemovida e Hemonúcleo de Bauru 1 h 3 

Oficina alimentação no primeiro ano de vida 8 h 6 

Oficina de trabalho - docentes/enfermeiros 8 h 24 

Orientação as chefias no preenchimento do relatório ocorrências posp 003 1 h 5 

Orientação as chefias quanto ao preenchimento relatório ocorrências 1 h 28 

Orientação na prática de manuseio de extintores água/pó químico seco 1 h 5 

Palestra conscientização no trânsito 2 h 55 

Palestra externa: medula óssea (panorama) 2 h 35 

Palestra: gerenciamento de riscos em serviços de saúde e a segurança dos 
trabalhadores 

2 h 784 

Palestra: perfil epidemiológico e prevenção de DST 1 h 129 

Palestra: violência doméstica "aspectos sociais, psicológicos e jurídicos" 1 h 111 

Pesquisa direta 2 h 8 

Planejamento estratégico pessoal 2 h 39 

Planejamento pessoal III - objetivos e metas 2 h 41 
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Prática de Emergência pré-hospitalar e desfibrilação cardíaca 2 h 62 

Prevenção de acidentes para componentes da CIPA 60 h 49 

Prevenção e controle de infecção no trato respiratório 2 h 18 

Recepção coleta e triagem 1 h 22 

Recursos Humanos 1,30 h 74 

Semana de Enfermagem Hospital Materno Infantil 2 h 97 

Sistematização de assistência de enfermagem informatizada 2 h 28 

Stress e Qualidade de Vida 1 h 178 

Treinamento básico de informática 33 h 11 

Treinamento Dengue 2,30 11 

Treinamento inicial Hemocentro 1,30 52 

Treinamento Integração 7 28 

Treinamento PHP 8 h 12 

Treinamento prático do uso de equipamento hemolight plus 2,30 h 10 

Treinamento Preenchimento controle de horário 8 h 16 

Treinamento Procedimentos Operacionais – Hemocentro e Rec. Humanos 1193 h 2929 

Treinamento Sistema Único de Saúde 2 h 17 

Workshop – Administrando o Stress 1,30 h 25 

Workshop – Trabalhando em Grupos 1,30 h 16 

TOTAL 1530 h 6327 

 

• Núcleo de Apoio aos Colaboradores 

- Serviço Social – contatos com mecanismos sociais; visitas 

hospitalares; 22 atendimentos individuais; 39 visitas domiciliares; 31 

entrevistas com legionários e responsáveis para integração; 

organização de palestras com os temas “Stress e Qualidade de Vida” 

(participação de 178 pessoas) e “Perfil Epidemiológico e Prevenção 

de DST” (participação de 134 pessoas); 

- Psicologia – 257 atendimentos individuais e 103 em grupo; 

ministração da palestra “Stress e Qualidade de Vida” com o objetivo 

de promover uma reflexão sobre o tema, agregando informações e 

técnicas de manejo do stress e de promoção de qualidade de vida. 

 

• Controle de Afastamentos 

Em relação aos afastamentos ocorridos em 2008, apresentam-se os 

seguintes dados: 
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Afastamentos por finalidade do evento: 
 

Finalidade Docentes Técnico-
Administrativos 

Total 

Quant. % Quant. % Quant. % 

Pós-Graduação 28 4 11 3 39 4 

Eventos científicos 256 39 177 44 433 41 

Cursos 34 5 60 15 94 9 

Especialização 11 2 7 2 18 2 

Atividades externas 199 30 16 4 215 20 

Reuniões/visitas 84 13 70 17 154 14 

Pesquisa 1 0 1 0 2 0 

Outros 46 7 64 16 110 10 

Total 659 100 406 100 1065 100 

 
A distribuição de afastamentos por localidade do evento foi de: 65% no 

Estado de São Paulo, 17% no município de Marília, 15% no Brasil, e 3% fora 

do país. 

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

 

                      
 

 
 
 

Percentual de docentes e técnico-administrativos afastados para pós-graduação, por Instituição: 
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Divisão de Material 

As atividades realizadas compreenderam: 

- Compras e Licitações: 138 processos licitatórios (46 de simples 

orçamento, 31 inexigibilidade, 37 pregões presenciais, 8 pregões 

eletrônicos; 7 dispensas de licitações por urgência; 9 atas de registro de 

preços de outro órgão); 

- Patrimônio: cadastrou 108 bens da FAMEMA; 

- Reprografia: 1.156.937 cópias processadas; 

- Almoxarifado Central: 263.221 itens atendidos. 

  

Como atividades de inovação destacam-se: 

• Licitações e Compras 

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

- Capacitação dos colaboradores através da FAZESP, nos sistemas  

SIAFEM/SIAFISICO/BEC, e continuação na formação de pregoeiros 

eletrônicos, também habilitados pela FAZESP; 

- Participação na Comissão de Especificação e Padronização dos 

Insumos Hospitalares.  

• Almoxarifado Central 

- Implantação de controles qualitativos de armazenagem, como 

controle de temperatura ambiente e de refrigeradores; 

- Revisão das padronizações em conjunto com a Comissão de 

Especificação e Padronização, atualizando o rol de insumos 

hospitalares. 

 

Divisão de Manutenção 

A Divisão 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 3968 ordens de serviço pela Manutenção Civil e 3739 

pela Manutenção Elétrica. Diversas atividades foram realizadas: reformas, 

reparos, instalação de equipamentos, elaboração de projetos, outras. 
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A Coordenação de Engenharia Clínica desenvolveu as seguintes 

atividades de rotina: verificação do funcionamento e acompanhamento das 

manutenções dos equipamentos de ar condicionado, ressonância magnética, 

fontes de ar medicinal e tomógrafo; gestão dos contratos de manutenção dos 

equipamentos de uso médico, equipamentos de ar condicionado; participação 

da continuação do processo de implementação do sistema ISO 9000 no 

Hemocentro, atuando especificamente na gestão de equipamentos/tecnologia, 

atualizando os planos de manutenção, calibração e validação para os 

equipamentos, alem de gerir o contrato com a empresa especializada em 

metrologia. Em 2008 foram geridos 7 contratos; verificadas 280 solicitações de 

serviços terceirizados; acompanhadas 110 manutenções; manutenção via 

contratos (215 corretivas e 1.105 programadas); manutenções em 

equipamentos no Hemocentro – ISO 9000 (240 preventivas, 310 calibrações 

programadas e 126 validações programadas). 

O sistema de ar condicionado do centro cirúrgico está sendo substituído, 

com previsão de término para janeiro de 2009, para a melhoria do atendimento 

ao setor. 

 

Serviço de Higiene Hospitalar 

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

ambiente adequado e limpo para todas as áreas da Instituição. 

Neste ano foi realizado trabalho de conscientização sobre segregação, 

descarte de resíduo hospitalar, acondicionamento, transporte e acidentes de 

trabalho com pérfuro-cortantes com a apresentação de palestras para 

orientação dos funcionários do HCI, Hospital Materno Infantil (área da limpeza 

e da Enfermagem) e Hemocentro. 

Foram criadas planilhas de acompanhamento para checagem diária 

após execução das atividades ou realização das limpezas terminais conforme 

pré-estabelecido.   

No Hemocentro, que conta com a certificação ISO 9001, todos os 

treinamentos programados foram realizados, bem como está se autoclavando 

os resíduos altamente infectantes do grupo A antes de encaminhar para 

destinação final. 
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Foi nomeado um grupo para fazer o gerenciamento dos resíduos de 

saúde da FAMEMA, que iniciou suas atividades em outubro com 14 integrantes 

e com a coordenação da chefia deste setor. Este grupo tem como principal 

missão elaborar o plano de gerenciamento dos resíduos de saúde. 

Foram adquiridos diversos materiais e equipamentos para o setor. 

No gráfico abaixo estão representados os gastos com materiais de 

limpeza: 
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Serviço de Zeladoria 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades: controle do fluxo de 

entrada e saída de pessoas nas portarias; recepção de pacientes e familiares 

com encaminhamento aos serviços/setores solicitados; compra e controle de 

consumo, estoque e distribuição de gases medicinais de gás GLP para 

diversas áreas da Instituição; manutenção e conservação de elevadores; 

recebimento e liberação de cadáveres, com controle de entrada e saída de 

óbitos; controle e acompanhamento do sistema de dedetização; controle do 

sistema de alarme; outras. 


