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1. APRESENTAÇÃoDAORGANTZ Ç^O SOCIALDE SAUDE

1.1 Famesp - Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - Breve Histórico

Perfil e atuação histórica da Famesp na area da saúde

criada em 30 de junho de 1981 por um grupo de docentes da universidade Estadual paulista

(Unesp), no campus de Botucatu (SP), como firndação

privada sem fins lucrativos, a Famesp começou srü§

atividades atuando na gestão de recuÍsos do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu

(HCFMB). Essa parceria com o Hospital e com a

Faculdade de Medicina perdura até os dias atuais e é a base

sólida da atuação da Famesp e de toda sua experiência

acumulada na área da saúde.

Desde 2011, a Fundação é qualificada como Organização Social de Saúde (OSS) - o

que lhe possibilitou ampliar sua atuação na gestão de ambulatórios médicos de especialidades

sediados nas cidades de Bauru, Tupã e Itapetininga, onde até então era administradora

lnterve ente.

Hoje, além de possuir um hospital próprio na cidade de Botucatu (o Serviço de

Ambulatórios Especializados de tnfectologia "Domingos Alves Meira,, - SAEI-DAM), a

Famesp é a gestora direta de sete serviços estaduais de saúde por meio de convênio e/ou

contrato de gestão com a secretaria de Estado da saúde de são Paulo (sES-sp). É responsável

pelo emprego de mais de cinco mil trabalhadores, das iireas operacionais aos cargos de nível

superior, atendendo uma população que ultrapassa a marca de dois milhões de pessoas.

Trajetória histórica

Sua origem, na década de 80, num campus universilário vocacionado para a saúde

influenciou significativamente a trajetória da Famesp até aqui. A seriedade e disciplina do meio
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acadêmico, a preocupação com indicadores de qualidade, a crítica científica e a postura ética

encontradas no berço da universidade oportunizaram aos gestores da Famesp uma experiência

ímpar e abriram portas para o trabalho que começou a se desenhar em 2002, quando a Famesp

tomou-se interveniente no convênio firmado entre a unesp e a sES-sp para a administração

do Hospital Estadual de Bauru (HEB). Fora de Botucatu, essa foi a primeira experiência da

Famesp na administração de um Hospital regional com mais de 300 leitos e mais de 1,5 mil

funcioniirios.

Em julho de 2004, a Famesp assumiu a administração do Centro Tecnológico e

Engenharia clínica (cetec), serviço sediado em Botucatu que viria a ser um suporte importante

para todos os hospitais e ambulatórios administrados pela Fundação.

Em setembro do mesmo ano, foi fundado o SAEI-DAM unidade hospitalar sediada

em Botucatu, serviço próprio da Famesp que presta assistência a pessoas que vivem com HIV-

Aids, hepatites crônicas e vírus linfotrópico para célula T humana. o serviço funciona numa

parceria estreita com o HC, a FMB e o município de Botucatu. Tem ainda serviço especializado

em atendimento de pessoas picadas por animais peçonhentos.

A partir de 2008, essa experiência se expandiu quando a Famesp tomou-se interveniente

no convênio firmado entre a unesp e a sES-sP para administrar os Ambulatórios Médicos de

Especialidades (AMEs) do Govemo do Estado de são Paulo. o primeiro a funcionar foi o AME

Bauru, em outubro de 2009. Em 2010, a Famesp passou a administrar dois novos AMEs do

Estado: o de Tupã, em maio, e o de Itapetining4 em julho.

Por uma década a Famesp se manteve nessa função de interveniente - tempo que

possibilitou ao gfllpo de gestores acúmulo de coúecimentos e experiências práticas que

distinguiram a Fundação nesse segmento.

Em meados de 2010, certos das habilidades e competências desenvolvidas na

administÍação de serviços de saúde, os gestores deram início ao processo que visava qualificar

a Famesp como um a organtzação Social de Saúde - condição que permite formalizar conúatos
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de gestão diretamente com a Secretaria de Estado da Saúde. A ideia ao assumir tal desafio era

ampliar a atuação da Famesp, permitindo a abertua de novas frentes e solidificando sua

posição como gestora em saúde.

Por conta desse processo, naquele período, a Famesp pÍlssou por reforma de seus

estatutos, criando um conselho administrativo - com ampla participação da sociedade civil
organizada -, que passou a tratar das decisões ligadas à esfera de gestão da Famesp, como

recursos humanos, contratos, convênios, entre outras.

A qualificação veio em julho de 201 1. Desde entâo, a Famesp hcou apta a atuar numa

parceria direta com o Govemo do Estado de são Paulo e vem cumprindo suas metas e

contribuindo para a consolidação do sistema Único de saúde (sus) nas cidades pertencentes

aos depaÍamentos regionais de saúde de Bauru, Marília e Sorocab4 abrangendo 112

municípios paulistas.

Em 2012, a Famesp assumiu dois grandes desafios: a gestâo direta do Hospital Estadual

de Bauru, pois até então era apenas interveniente, e a gestiio da Matemidade santa Isabel -

unidade hospitalar que enfrentava dificuldades decorrentes da gestão anterior.

Em janeiro de 2013, a Famesp assumiu a gestão do Hospital de Base de Bauru - unidade

que também pÍrssava por dificuldades administrativas, e, em abril, a gestão direta do Hospital

Estadual Manoel de Abreu (HEMA). Ainda no mês de abril de 2013, a SES-Sp inaugurou o

AME Ouriúos, também gerido pela Famesp até 2017.

Em fevereiro de 2014, já à frente de oito serviços s5l6drrais de saúde, cinco deles

sediados em Bauru - Hospital Estadual de Bauru (HEB), Hospital de Base de Bauru (HBB),

HEMA, AME e Matemidade Santa Isabel (MSI), a Famesp inaugurou sua Coordenadoria de

serviços de saúde com o objetivo de intensihcar ações estratégicas em favor da gestão dos

serviços sob sua responsabilidade como OSS contratada do Estado.
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E é nessa traj etória que a Famesp, fundação com sede própria em Botucatu (Sp), vai

firmando sua marca de gestão no Estado de São Paulo em consonância as diretrizes e políticas

da SES-SP.

Na cidade-sede, a Fundação segue atuando à frente de um serviço próprio de

Ambulatórios Especializados de Infectologia "Domingos Alves Meira" e como interveniente

na gestão do Hospital das clínicas, do Pronto Socorro Pediátrico do Hospital do Bairro, pronto

Socorro Adulto e do Centro Saúde Escola. Ao todo, somando os serviços de Botucatu, os

hospitais de Bauru e os três AME's (Bauru, Itapetininga e Tupã), a Famesp emprega mais de

cinco mil funcionrários.

Em 28 de julho de 2016, a Famesp completou cinco anos como Organização Social de

Saúde. Nesse período, os gestores puderam mapear os perfis das unidades hospitalares e

ambulatoriais, redefinir protocolos e condutas e ampliar significativamente o campo de ensino

para médicos e demais profissionais da saúde por meio de programas proprios e de parcerias

técnico-científicas com dezenas de instituições de ensino, entre elas a universidade de são

Paulo - IISP-

Hoje, 35 anos após seu trabalho inicial junto ao Hospital das Clinicas de Botucatu, a

Famesp con{irma sua vocação, extrapolando os muros da universidade e se consolidando como

gestora de saúde de visão plural, com foco na profissionalização de seu corpo técnico e no

incremento de iíreas-chave como ensino e pesquis4 sem deixar de lado a humanização nos

serviços prestados e no relacionamento com colaboradores e parceiros.

Para saber mais, acesse: uul.famesD.oru. br.

1.2 Objetivos Gerais

De acordo com o estabelecido no Capítulo II, artigo 3. de seu Estatuto Social, a Famesp

tem por objetivo, atividades de utilidade pública consistentes na prestação e desenvolvimento

da assistência integral à saúde no Serviço de Ambulatórios Especializados de Infectologia

Domingos Alves Meira, no Hospital das clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu -
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IINESP - e, em outrÍIs Unidades Assistenciais de Saúde sob sua gestão, por intermédio de

instrumentos jurídicos, em beneffcio da sociedade em geral, de caráter beneficente.

Estabelece, ainda, o parágrafo único do artigo 3o do seu Estatuto que a Famesp cumprirá

seus objetivos estatutiirios a quem dela necessitar sem qualquer tipo de preconceitos de origem,

Íaça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação

1.3 Objetivos EspecíÍicos

Segundo o artigo 4o do seu estatuto para a consecução dos seus objetivos, a FAMESp

poderá:

I - Colaborar, através de programas compatíveis com seus objetivos, com pessoas e

entidades interessadas no desenvolvimento das ciências da saúde, em especial, com a

Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, com o Hospital das clínicas da Faculdade de

Medicina de Botucatu - LTNESP, com institutos educacionais, com universidades, com

instituições públicas e privadas do Brasil e do Exterior;

II - Estimular trabalhos nas ríreas didática, assistencial e de pesquisa, através de apoio

material e de remuneração condigna ao pesqúsador, ao pessoal docente e a outros

profissionais;

III - Patrocinar o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e

processos;

IV - Promover cursos, simpósios e estudos;

v - Promover a diwlgação de coúecimentos tecnológicos e a edição de publicações

técnicas e científicas;

vI - Instituir bolsas de estudo, esüígios e auxílios de assistência a professores,

estudiosos, pesqúsadores e ouúos profissionais, cujos trabalhos possam contribuir para a

realização dos seus objetivos;
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VII - Conservar o patrimônio da Faculdade de Medicina de Botucatu - LlNESp, do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP;

VIII - Incentivar atividades de cultur4 propiciando a instalação e manutenção de

cursos, a edição de obras intelectuais e estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais;

IX - Prestar serviços gratuitos. permanentes e sem qualquer discriminação de clientela;

X - Celebrar convênios, contratos, inclusive de contratos paÍa gestão de Unidades

Assistenciais de saúde, com Instituições Públicas ou Privadas, pessoas Íisicas oujurídicas, com

a finalidade de realização de pesquisas, estudos ou projetos que, poÍ si ou pela remuneração

que proporcionarem, atendam as necessidades do Hospital das clínicas e da Faculdade de

Medicina de Botucatu - IINESP;

XI - Celebrar convônios com entidades de assistência à Seguro Saúde e análogas, para

atendimento pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP;

XII - Administrar convênios celebrados entre a LINESP e a FAMESp;

XIII - Promover outras atividades que visem à real ização de seus objetivos.

1.4 Missão, Visão e Valores

o Missão: ldealizar, promover, gerenciar e apoiar ações técnico-científicas e de utilidade

pública nas rlreas de assistência à saúde - alicerçada em conceitos de inovação

tecnológica, desenvolvimento sustentável e gestão participativa - e de ensino e

pesquisa.

o Visão: Com ações plurais, resolutivas, colaborativas e inovadores, a instituição visa

atingir a excelência nos serviços prestados e contribuir com o fortalecimento de

políticas públicas de saúde que garantam a dignidade humana.

o Valores: Coúecimento técnico-científico, transparência, compromisso ético,

responsabilidade social e humanização em suâs ações e relações institucionais.
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2. AME ITAPETININGA
Inaugurado em 27 de junho de 2010, o Ambulatório Médico de Especialidades

Itapetininga é uma unidade ambulatorial de alta resolubilidade em diagnóstico e orientação

terapêutica para diferentes especialidades médicas e colabora com a organização e a

regionalização do sistema Único de saúde no estado de São Paulo e representa mais um

importante passo para a garantia da integralidade da assistência à saúde da população. O

objetivo principal é apoiar as necessidades dos serviços de Atenção Biásica de Saúde e dos

munícipes provenientes da abrangência do ambulatório.

Neste sentido, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo definiu, no planejamento

de suas ações, a ampliação da rede de ambulatórios de referência especializada como um de

seus eixos prioritiírios. o objetivo é reduzir as desigualdades e garantir o acesso a serviços

ambulatoriais de média complexidade, para toda população do Estado.

o AME de Itapetininga atende a uma população estimada de 489.853 habitantes (dados

RIPSA/2015), abrangendo i3 municípios. A localização do AME é na cidade de Itapetininga

sendo que o município de Ribeirão Grande é o mais distante com 76,5 quilômetros de distância.

2.1. Objetivos

2.1.1 Obietivos gerais

Atender aos clientes de referência do ambulatório Médico de Especialidade (AME) na

Região de saúde de Itapetininga, para rcalização de consultas e exames de algumas

especialidades médicas, criando uma rede de referência regional, com alta resolubilidade.

2,1.2 Objetivos específicos

o Ampliar a rede de serviços de média complexidade voltada para o sistema único de

Saúde nas Regiões de Saúde de Itapetininga - DRS XVI Sorocaba.

o Desenvolver atividades visando à capacitação dos recursos humanos de acordo com
as diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde.
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Promover a interação da rede de assistência beísica, especializada e hospitalar na

Região de Saúde de Itapetininga.

Racionalizar e melhorar a qualidade da assistênci4 com pronta resolubilidade, ou
seja, ser resolutivo dentro do menor tempo possível.

Implantar as ações e atividades de acordo com as liúas de cuidado definidas,

considerando o risco e a prevalência das diversas patologias e o fluxo de referência e

contrarreferência.

Garantir atendimento à população com qualidade, seguindo os princípios de

humanização.

Realizar matriciamento da rede de atenção brísica dos municípios de referência.

2.2. População de abrangência e referência para o AME de ttapetininga

A Região de Saúde de Itapetininga é composta por 13 municípios (Itapetining4

Tatuí, Angatuba Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, Angatuba, Cerquilho, Guareí,

Cesário Lange, Campina do Monte Alegre, fubeirão Grande, Sarapuí, euadra e

Alambarí) e faz parÍe do Departamento Regional de Saúde de Sorocaba - DRS XVI. O
município de Itapetininga é sede da Região de Saúde e está a uma distância de 160 Km

de São Paulo. Figura 1: Municípios componentes da CIR Itapetininga
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2.3 Referência para o Ambulatório

A rede hospitalar dessa região estrí constituída como mostra a figura 2. Essa RS não conta

com intemação de alta complexidade, sendo os pacientes que necessitam desse recurso,

encaminhados para o município de Sorocaba.

Possui 90 UBS (posto de Saúde e Centro de Saúdefunidade Básica de Saúde). O

Ambulatório terá como referência os seguintes hospitais: Hospital Regional de Itapetininga,

Hospital São Miguel Arcanjo, Hospital de Angatuba, Santa Casa de Cerquilho, Beneficência

Hospitalar de Cesário Lange e Santa Casa de Tatuí.

Figura 02 - rede hospitalar de Itapetininga
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2.4 PerÍtl da Ilnidade

o [jNIDADE

Endereço: Rua Guaicurus com Rua Gustavo Teixeira, ns 411

Horário de funcionamento:

Seg. a Sex.:07 às 19 horas

o INSTÂLAÇOES FISICAS

Consultórios: 13 consultórios médicos,9 consultórios não médicos.

Salas: 02 para curativos. 1 para medicação. 1 para enfermagem; 2 para repouso/observação; 2 para

procedimentos e 17 para exames.

o ATENDIMENTO

Especialidades Médicas:

Acupuntura; Anestesiologia; Cardiologia; Cirurgia Geral; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia

Vascular; Dermatologia; Endocrinologia; Endocrinologia Infaatil; Mastologia;

Gastrenterologia; Ginecologia; Hematologia; Infectologia; Nefrologia; Neurologi4

Neurologia Infantil; Obstetrícia; Oftalmologia; Ortopedia; Otorrinolaringologia;

Pneumologia; Pneumologia Infantil; Reumatologia e Urologia.

Serviço de apoio diagnóstico:

Audiometria,/Impedanciometri4Cistoscopia; Colposcopia; Eletrocardiogram4

Eletroencefalografia; Ecocardiografia,/Doppler; Vascular,4Jltrassonografia;

Eletroneuromiografia; Endoscopias; Espirometria, Mamografia; Nasofibroscopia;

Holter/Mapa; Rasiologia Simples. Teste Ergométrico; Estudo Urodinâmico; Exames

Oftalmológicos.

0utros Serviços:

Serviço Social; Nutrição; Psicologia; Enfermagem; Cirurgia Maior Ambulatorial (CMA) e

cirurgia menor ambulatorial (cma).

. EQUIPAMENTOS

01 Audiômetro; 1 Imitanciômetro; 1 cabine acústica; 1 colposcópio; 2 esteiras

ergoméricas; 2 eletrocardiógrafos; I eletroencefalógrafo; i eletroneuromiógrafo; 1

espirômetro; 1 nasofibroscópio; 4 utÍíssons (l ecocardiógrafo/doppler vascular; I aparelho de

Rua João Butignoli S/N - Dist.ito de Rubião Junior - CEp 18.6i 8-220 . Botucatu - Sp - C.p. SO4

CNPJ 46.230.439/0001/01 - Fones: (14) 388í.4805 / 3881.4807 / 3881.4809 Fax (í4) 388.,.4800
Reconhecida como Entidade Filantrópica através da ResotuÉo CNAS n.. 152103
Home Page: lvww fameso oro br email: diretoria@famesp.org.br
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radiologia; 1 aparelho de urodinâmica. 2 videoendoscópios, 1 mamógrafo. 2 desfibriladores, 3

endoscópios.

o PRODUÇAOESTIMADA
Consultas médicas - 6.000/mês

Consultas não médicas - 1.100 /mês

Sessões - 350/mês

Cirurgias ambulatoriais - 245 /mês (190 cma e 55 CMA)

Exames de apoio diagnóstico extemos - 1.080/mês (sem exames laboratoriais

3. DESCRTÇÃO OOS PROCESSOS DE TRABALHO QUE SERÃO
DESENVOLVIDOS PARÀ A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERYIÇOS DE
SAÚDE

3.1 Pessoas fisicas contratadas para a execução das ações e serviços de Saúde

Para desempenhar suas atividades, o AME Itapetininga contará com um quadro de pessoal

composto por 155 profissionais, contratados por processo seletivo, sob o regime de CLT, conforme

o quadro abaixo:

Quadro de pessoas fisicas contratadas para a execução das ações e serviços de Saúde

rl

Diretor executivo 01

Diretor administrativo 01

Almoxarife 01

Assistêntê Social 02

Enfermeiro o4

Farmacêutico 01

Fisioterapeuta 01

Fonoaudiólogo 01

Gerente de Enfermagem 01

Gerente Médico o1

Médico (assistência) 53

Rua João Buügnoli S/N - Distíto de Rubião Junior - CEP 18.6í8-220 - Botucatu - Sp - C.p. 504
CNPJ 46.230.439/000'l/01 - Fones: (í 4) 3881 .4805 / 388,.4807 / 388í .4809 Fax: (14) 3881.4800

Reconhecida como Entidade Filantrópica através da Resolução CNAS no. 152/03
Home Page: www.fameso oro br email: diretoria@famesp.org.br
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01Motorista

01Nutricionista

oficial administrativo

03Po rte iro

01Psicólogo

02Secretário Junior

01Técnico Administrativo

26Técnico de Enfermagem

01Técnico de lnformática Junior

01Técnico de lmobilização ortopédica

01Técnico em Manutenção

03Técnico de Radiologia

06Telefonista

o4Vigia

155Total geral

Observação: Os serviços assistenciais poderão ser contratados poÍ pessoa fisica ou jurídica, de

acordo com a necessidade da Unidade.

3.2 Pessoas jurídicas contratadas para a execução das ações e serviços de saúde

Para desempeúar suas atividades, o AME Itapetininga conüatará empresas para a execução de

serviços em saúde, conforme o quadro abaixo:

Quadro de pessoas jurídicas contratadas para a execução dos serviços de saúde

Contratos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetizagão,

desratização e outras pragas urbanas

Contratação de empresa para limpeza hospitalar visando a obtengão de adequadas

condições de salubridade e higiene em dependências médico hospitalares

Contratação de empresa especializada para controle de qualidade da água de consumo

humano, em solução de abastecimento alternativo, nos parâmetros da carga microbiana,

incluindo presença./ausência de coliformes totais

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em telefonia

Rua João Búignoli S/N - Disbito de Rubião Junior. CEP í8.618.220 . Botucatu - SP - C.P. 504

CNPJ 46.230.439/0001/01 - Fonesr ('14) 3881 .4805 / 3881 .4807 / 3881 .4809 Faxi (14) 388í.4800
Reconhecida como Entidade Filantrópica através da Resolução CNAS no. 152103
Home Page: !4@-.lhI!Cs!!Ig-qI email: di.etoria@famesp.org.br
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Observação: Os contratos de pessoa jurídica para pÍestação de serviços serão realizados

utilizando-se o Reguiamento de Compras, Obras e Serviços da Famesp.

Rua Joáo Butignoli S/N - Distrito de Rubião Junior - CEP 18.6í8-220 - Botucatu - SP - C.P. S(}4

CNPJ 46.230.439/0001/01 - Fones: (14) 3881.4805 / 3881.4807/ 388í.4809 Fax: ('t4) 3881.4800
Reconhecida como Entidade Filantrópica atÍavés da ResoluÉo CNAS no. í5203
Home Page: www.fameso oro br email: diretoria@famesp.org.br

Contrâtâção de empresa especializada parâ prestâção de serviço de coleta, transporte,

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos

Contratação de empresa especializada para instalação, suporte e manutenção do "sistema

de gestão de custos hospitalares" visando gerar informações estatísticas e gerenciais de

custos da instituição de saúde

Contratação de empresa especializada para gerenciamento informatizado do acervo de

documentos do Ame Itapetininga, incluindo coleta, arquivamento, guarda, digitalização,

arquivamento/desarquivamento para consultas e transferências

Contratação de empresa especializada para prestâção de serviço de esterilização de

materiais médicos e hospitalares por oxido de etileno

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de auditoria

intema das demonstrações contábeis

Contratação de empresa especializada paru ptestaçáo de serviços de lavanderia

Contratação de empresa especializada para locação e instalação de computadores

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação da

sistemática de gestão de contratos

Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão e reprografia por meio

de disponibilidade de equipamento

Contratação de empresa para fornecimento mensal de vale alimentação por meio de

crédito disponibilizado em cartão magnético

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dosimetria

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de gás

medicinal

Contratação de empresa especializada de cobertura securiária

Contratação de empresa para licença de antivírus

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de análises de exames

laboratoriais e anatomopatológicos e citopatológicos

Contratação de empresa para licenciamento e manutenção do sistema de ponto

eletrônico, software

Contratação de empresa especializada para prestagão de serviços de manutenção

preventiva e corretiva através da assistência técnica garantida para equipamento de

mamógrafo

15
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2.800

11.600 tú),w

3.3 Volume de atividades assistenciais projetadas para o Ame Itapetininga

O AME Itapetininga terá o seguinte volume de atividades assistenciais, conforme quadros abaixo:

VOLUME DE ATTVIDADES ASSISTENCIAIS PROJETADAS PARA O AME

ITAPETININGA

(MArO A DEZEMBRO/2018)

coÍ{sutTAs MÉDlcâs

Primêira consulta 20.(x)o 4L,67%

lnterconsulta 6.400 L3,33%

Consulta subsequente 2L.ffi 45,N%

Total tl8.m0 tú,ú6

ATE DIMENTOSNÃO.NAÉOICOS

Primeira consulta 8.8m 75,86%

Sessões 24,14

Total

CMA - Cirurgia

Ambulatorial

(facoemulsificação,

de próstata)

CIRURGIAS AMEUTATORIAIS

Cma - cirurgia menor âmbulatorial

4& 22,45%

1.520 77,55%

1.!160 tú,sr6

2.800 32,4L%

3.600 41,66%

Maior

biópsia

Total

Radiologia

Ultrassonografia

SADT EXTERNO

Rua João Butignoli S/N - DistÍito de Rubião Junior - CEP '18.618-220 - Botucatu - SP - C.P. so.t

CNPJ 46.230.439/0001/01 - Fones: (14) 3881.4805/3881.4807/388'1.4t|09 Fax: (14) 3881.4800
Reconhecida como Entidade Filantrópica através da Resolução CNAS no. 152i03
Home Page: !4a4uEMsljtg-Dt email: diretoÍia@Íamêsp.oÍ9.br
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Endoscopia

Métodos Diagn. Especialidades

Total

Total

SADT IÍ'ITERNO

Lab. análises clínicas

Anatomia patológica e citopatoloSia

Radiologia (Rx, mamografia)

U ltrassonografia

Endoscopia

Métodos Dia8nósticos em Especialidades

SAI'T EXTERNO DESCRITO POR TIPO DE E,(AME

Tipo de exame

8.64I)

640

1.6m

7,4L%

L8,52%

Lm.,ü%

64_r4

2.376

4.928

s.936

1.920

6.184

85.448

SADT

Raio X

UltrassonoBrafia

Endoscopia

Métodos

Diagnósticos em

Es9êcialidades

Raio x

Mamografia

Ecocardiografia

Ultrassonografia

Colonoscopia

Endoscopia

Audiometría

Eletroencefalograma

Eletrocardiograma

Quantidade por mês

150

200

Ito

410

20

60

40

60

20

350

450

8Ít

2ú

l8

Rua João Butignoli S/N - Distrito de Rubiáo Junior - cEP í8.6í8-220 - Botucatu - SP - C.P. 504

CNPJ 46.230.439/000'1/01 - Fones: (14) 3881.4805 / 3881.4807 / 3881 .4809 Fax: (14) 3881.4800
Reconhecida como Entidade Filantrópicâ através da Resolução CNAS no. 152103
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Holter 30

Mapa 10

PAAF N

VOLIJME DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS PROJETADAS PARÂ O AME ITAPETININGA

(JANEIRO A DEZEMBRO/2ol9)

coÍrtsutTAs MÉDtcAs

Primeira consuha 30.(no M,29%

lnterconsulta 9.600 10,m%

Consulta subsequente 32.400 45,7r%

Totel 72.W 100,096

ATEÍ{D:MEÍrtros NÃo+lÉotcos

Primeira consulta 13.200 75,86%

Sessões 4.2N 24,t4%

Total 17.&o 10o,(»6

CIRURGIAS AMBUIÁTORIAIS

CMA - Cirurgia Maior

Ambulatorial

660 22,45%

Cma - cirurgia

ambulatorial

2.280 77,55Yo

Total 2.91t{) tü),tD6

SADT EXTERNO

Radiologia 4.200 32,4L%

Ultrarsonografia 5.400 4L,66%

menor

Rua Joâo Butignoli S/N - Distrito de Rubiáo Junior - CEP í8.6í8-220 - Botucatu - SP - C.P. 5(N

CNPJ 46.230.439/0001/01 - Fones: (14) 3881 .4805 / 3881.4807 / 388í .4809 Fax: (14) 3881.4800
Reconhecida como Entidade Filantíópica através da Resolução CNAS no. í 52103
Home Page: !4441a!0esp4tg-[ email: diretoria@famesp.org.br

t9



rl FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MEDICO E HOSPITALAR

ORGANIZAÇÀO SOCIÀL DE SAÚDE

Endoscopia 960

Métodos Diagn. Especialidades 2.400

Total 12.lEO

SADT INTERNO

Lab. análises clínicas

Anatomia patológica e citopatologia

Radiologia (Rx)

UltrassonograÍia

Endoscopia

Métodos Diagnósticos em Especialidades

SADT EXTÍRNO DESCRITO POR TIPO DE EXAME

Tipo de exame

7,4t%

L4,52%

100,(»6

96.2L6

3.564

7 .392

8.904

2.880

9.276

SADT Quantidade por mês

Raio X

UkrassonograÍia

Endoscopia

Métodos

DiaEnristicos em

Especialidades

Raio X

Mamografia

Ecocardiografia

U ltrasso nografia

Colonoscopia

Endoscopia

Audiometria

Eletroencefalograma

Eletrocardiograma

Holter

150

200

40

410

20

60

40

60

20

30

350

450

80

200

20

Rua João Búignoli S/N - OistÍito de Rubião Junior - CEP í8.618-220 - Botucatu - SP - c.P. 504

CNPJ 46.230.439/0001/01 - Fones: (14) 3881.4805 / 388í .4807 / 388í .4809 Fax: (,l4) 3881.4800
Reconhecida como Entidade Filantrópica através da Resolução CNAS n'. 152103

Home Page: !4a4dtEMspilg.bl email: diretoria@Íamesp.org.br
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Mapa

PAAF

Obs.: O volume de consultas/procedimentos/exames por especialidades médicas proposto

poderá ser ampliado, de maneira a se adequar às necessidades da região de abrangência do

AME Itapetining4 desde que respeitada a meta pactuada no ContÍato de Gestzio em vigor.

3.4 Propostas de ações e serviços de saúde

A seguir, listaremos as propostâs de gerenciamento para os plóximos cinco anos, lembrando

que muitas destas ações já foram iniciadas com êxito e outras deverão ser implementadas

sempre buscando a excelência no atendimento da população atendida pelo AME Itapetininga.

AÇÔEs A FIM DE FORTALECER O úNCULO ENTRE O AMBI]LATÓRIO

MEDICO DE ESPECIALIDADES E ATENÇÁO PRIMÁRIA:

1 . Manter a alta qualificada./administrativa, com o objetivo de informar cada gestor sobre

o status do encamiúamento dos pacientes do seu município.

2. Fortalecer o matriciamento na especialidade de nefrologia e Pré Natal de alto risco, a

fim de qualificar os encamiúamentos para as especialidades.

3. Manter a participação da unidade nas reuniões do Centro lntegrado de Humanizagão -

CIH, com a finalidade de compartilhar experiências da aplicação das ações de

humanização nas instituições de saúde e sócio-assistenciais do município de

Itapetininga e região.

4. FoÍalecer a capacitação da rede brísica com realização dos cursos de atualização para

os médicos das unidades brísicas de saúde

5. ImplantaÍ a dirulgação de progtamas existentes na Unidade para os municípios de

abrangênci4 através da mídia, palestras e informes em Câmara Técnica.

6. Implantar dispositivos de alta responsável.

10

40

a

AÇÕES VOLTADAS A FORTALECER O ATENDIMENTO E A ASSISTENCIA

AO PACIENTE

1. Incrementar o monitoramento dos indicadores de assistência ambulatorial.

2. Implantar a gestão compartilhada, com a participação mais ativa do usuário.

2t

Rua Joáo Butignoli S/N - Distíto de Rubião Junior - CEP '18.6í8-220 ' Botucatu - SP - C.P. 504
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J Aprimorar a liúa de cuidados Oncológicos aos pacientes com uma estrutuÍa interna de

priorização de atendimentos para usuii'rios com exames sugestivos e diagnósticos de

câncer.

Fortalecer e ampliar a liúa de cuidado do Pre-Natal de Alto Risco, com o objetivo de

proporcionar um acolhimento integral a gestante visando um parto de risco habitual.

Fortalecer o pÍograma de consulta única em algumas especialidades, visando priorizar

e agilizar o diagnóstico.

Implantar grupo de autocuidado aos pacientes que realizarão cirurgia de

facoelmulsificação, com o objetivo de promover o autocuidado pré e pós operatório,

diminuindo o risco de infecção cirurgica.

Fortalecer atividades com a comunidade, colaborando com a promoção e prevenção à

saúde.

Monitorar e qualificar as listas de demanda repdmid4 estratificando casos de maior

urgência e priorizando agendamento quando necessário.

4

5

6

7

8

o AÇOES VOLTADAS AOS EMPREGADOS

1 . Desenvolver atividades visando capacitação e aprimoramento dos recursos humanos, de

acordo com as diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

2. Fortalecer as ações do colegiado gestor ambulatorial, através de ações educacionais,

promovendo uma aprendizagem mais significativa e espaço para uma maior

paÍicipação dos empregados.

. ACÕES VOLTADAS AO CAMPO DE ENSINO

l. Implementar convênios nas áreas de enfermagem

. ACÕES VOLTADAS ÀS QUNSTÔPS EPIDEMIOLÓGICAS

1. Propor parceria com a Faculdade de Medicina de Botucatu - FMB para estudo do perÍil

epidemiológico com proposições de ações futura.

Rua João Butignoli SrN - Distrito de Rubião Junior - CEP í8.ô18-220 ' gotucatu - SP ' C.P' 504

CNPJ 46.230.439/000't/01 - Fones: (14) 3881.4805/388'1.4807/388'1.4809 Fax: (14)3881.4800
Reconhecida como Entidade Filantrópica através da Resolução CNAS no. 152103

HomePage:u44dlla8csp,gIg.q email:diretoria@famespo.g.br
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rl FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MEDICO E HOSPITALAR

ORCANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

5.SISTEMÁTICA ECONÔMICO
OPERACTON^L\ZAç^O DAS AÇÔES
PROPOSTOS

FINANCEIRA
E SERVIÇOS DE

PARA
SAÚDE

Para o custeio da operacionalização do conjunto de atividades/ações e serviços de saúde ora

propostos para o AME Itapetininga, será necessário o repasse estimado, de maio a dezembro de

2018 de R$ 8.521.160,00 (oito milhões, qubhentos e vinte e um mil, cento e sessenta reais), e de

janeiro a dezembro de 2019 de R$ 12.781.740,00 (Doze milhões, setecentos e oitenta e um mil,

setecentos e quarenta reais) a serem utilizados nos itens abaixo relacionados.

As Planilhas de Planejamento com mais detalhes sobre estes valores seguem anexa ao Plano

Operacional.

DESPESAS/CUSTEIO

(maio a dezembro/20l8)

Pessoal

Serviços contratados

Materiais

Gerais

Despesas fi ibuüíriaVfi nanceiras

Total

VALORAIYUAL

R$

6.626.464,00

1.178.520,00

547.304,00

168.872,00

8.521.160,00

0

Rua João Búignoli S/N - Disúito de Rubiâo Junior - CEP í8,6í8-220 - Botucatu - SP - c.P. 504

CNPJ 46.230.439/0001/01 - Fones: (14) 3881.4805 / 3881.4807/ 3881.4809 Fax: (14) 3881.4800
Reconhecida como Entidade Filantrópica através da Resoluçáo CNAS no. 152/03
Home Page: y4l4{.jaocsBllg.bI email: diÍetoria@famesp.o.g.br
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rl FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MEDICO E HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SÂÚDE

Pessoal 9.939.696,00

Serviços contratados 1.767.780,00

Materiais 820.956,00

Gerais 2s3.308,00

Despesas tributríriaífinanceiras

ToteI 12.781.7q,00

6. ANEXO: CONJUNTO DE PLANILHAS DE PLANEJAMENTO

Botucatu. 0l de março de 20 I 8

DESPESAS/CUSTEIO

(janeiro a dezembro/20l9)

Rua João Butignoti S/N - Distríto

VALORAIIUAL

RS

0

,Vzz"eoé1
Artonio Rugoío Júíor

Diretor-Presidente

de Rubião Junior - CEp í8.6í8-220 - Botucatu _ Sp - C.p. 504
CNPJ 46 230.439/000í/01 - Fones: (14) 3BBí.4805 /3g81.4g07 / 3881.4809 Fax: (.t4) 388í.4800Reconhecida como Entidade Fitantrópica atrares aa nesóruçao óínd i;. rsZO:

Home Page: www fameso.oro br email: diáoria@famesp.org.br
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