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1. APRESENTA O DA ORGANIZA O SOCIAL DE SA E

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

Perfil e atuação histórica da Famesp na ârea 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 fundação

privada sem f,rns lucrativos, a Famesp começou suas

atividades atuando na gestão de recursos 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 acumuladanaëtreadasaúde.

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 interveniente.

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

Ambulatórios Especializados de Infectologia "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 áreas 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 universitário vocacionado para a saúde

influenciou significativamente atrajetôria da Famesp até aqui. A seriedade e disciplina do meio

acadêmico, a preocupação com indicadores de qualidade, a crítica científica e a postura ética

encontradas no berço da Universidade oportunizarum aos gestores da Famesp uma experiência

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

tornou-se interveniente no convênio firmado entre aUnesp e a SES-SP paraa 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 funcionários.
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Em julho de2004, 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 tornou-se interveniente

no convênio firmado entre a Unesp e a SES-SP para administrar os Ambulatórios Médicos de

Especialidades (AMEs) do Governo 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 ltapetininga, em julho.

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

possibilitou ao grupo de gestores acúmulo de conhecimentos e experiências práticas que

distinguiram a Fundação nesse segmento.

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

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

Famesp como uma Organizaçäo Social de Saúde - condição que permite formalizar contratos de

gestão diretamente com a Secretaria de Estado da Saúde. A ideia ao assumir tal desafio era ampliar

a atuação da Famesp, permitindo a abertura de novas frentes e solidificando sua posição como

gestora em saúde.

Por conta desse processo, naquele período, a Famesp passou 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 2011. Desde então, a Famesp ficou apta aatuar numa

parceria direta com o Governo do Estado de São Paulo e vem cumprindo suas metas e contribuindo

paraaconsolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) nas cidades pertencentes aos departamentos

regionais de saúde de Bauru, Marília e Sorocaba, abrangendo Il2 municípios paulistas.
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Em20l2, a Famesp assumiu dois grandes desafios: a gestão direta do Hospital Estadual de

Bauru, pois até então era apenas interveniente, e a gestão da Maternidade 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 passava por dificuldades administrativas, e, em abril, a gestão direta do Hospital

Estadual Manoel de Abreu (HEMA). Ainda no mês de abril de2013, a SES-SP inaugurou o AME

Ourinhos, também gerido pela Famesp até2017.

Em fevereiro de2014, já à frente de oito serviços estaduais de saúde, cinco deles sediados

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

e Maternidade Santa Isabel (MSI), a Famesp inaugurou sua Coordenadoria de Serviços de Saúde

com o objetivo de intensificar ações estratégicas em favor da gestão dos serviços sob sua

responsabilidade como OSS contratada do Estado.

E é nessa trajetória que a Famesp, fundação com sede própria em Botucatu (SP), vai

firmando sua marca de gestão no Estado de São Paulo em consonância às 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 Baino, Pronto Socono 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 funcionários.

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 próprios e de parcerias

técnico-científicas com dezenas de instituições de ensino, entre elas a Universidade de São Paulo

_ USP.

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

Famesp confirma 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
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incremento de áreas-chave como ensino e pesquisa, sem deixar de lado ahumanização nos serviços

prestados e no relacionamento com colaboradores e parceiros.

Para saber mais, acesse: www.famesp.org.br.

1.2 Objetivos Gerais

De acordo com o estabelecido no Capítulo II, artigo 3o 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 - UNESP - e, em

outras Unidades Assistenciais de Saúde sob sua gestão, por intermédio de instrumentos jurídicos,

em benefício da sociedade em geraI, de carëÍer beneficente.

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

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

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

1.3 Objetivos Específïcos

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 - UNESP, com institutos educacionais, com universidades, com instituições públicas e

privadas do Brasil e do Exterior;

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

material e de remuneração condigna ao pesquisador, 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 divulgação de conhecimentos tecnológicos e a edição de publicações

técnicas e científicas;
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VI - Instituir bolsas de estudo, estágios e auxílios de assistência a professores, estudiosos,

pesquisadores e outros proflrssionais, cujos trabalhos possam contribuir paraarealização dos seus

objetivos;

VII - Conservar o patrimônio da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, do

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

Vm - Incentivar atividades de cultura, 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 para gestão de Unidades

Assistenciais de Saúde, com Instituições Públicas ou Privadas, pessoas físicas ou jurídicas, com a

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

proporcionarem, atendam às necessidades do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina

de Botucatu - TINESP;

XI - Celebrar convênios 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 UNESP e a FAMESP;

Xm - Promover outras atividades que visem àrealização de seus objetivos.

1.4 Missão, Visão e Valores

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

pública nas áreas 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: Conhecimento técnico-científico, transparência, compromisso ético,

responsabilidade social ehumanização em suas ações e relações institucionais.
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2. AME TUP

Inaugurado em 1 1 de junho de 2010, o Ambulatório Médico de Especialidades Tupã é uma

unidade ambulatorial de altaresolubilidade em diagnóstico e orientação terapêuticapara diferentes

especialidades médicas, colabora com a organização e a region alização 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 AME de Tupã atende a umapopulação estimada de259.495 habitantes (FSEADE/2016),

abrangendo 19 municípios, sendo 10 da Região de Saúde de Adamantina, 8 da Região de Saúde

de Tupã e o município de Quintana da região de saúde de Marília. O AME está sediado na cidade

de Tupã sendo o município de Pacaembu o mais distante, estando a 131 quilômetros de distância.

O AME Tupã é um ponto de'atenção da Rede Regionalizada de Atenção à Saúde 10 -
RRAS 10, DRS IX - Marília desempenhando papel de extrema importância, atendendo os

municípios da Região de Saúde de Adamantina, Região de saúde de Tupã, e o município de

Quintana, totalizando 19 municípios.

Está organizado de forma a responder as necessidades de saúde da população apresentadas

e pactuadas na Comissão Intergestores Regional - CIR, demonstrando crescente participação na

integração à rede de atenção.

Tem desenvolvido ações de grande importânciapara a região paraa população e para os

gestores de saúde, respondendo por grande parcela das ações de saúde em serviços de diagnósticos

especializados, cirurgias ambulatoriais e de ações de educação em saúde para as equipes com

possibilidade de matriciamento em diversas áreas.

2.1. ObjetÍvos

2.1.1 Objetivos gerais

A manutenção do Ambulatório Médico de Especialidade (AME) de Tupã tem como

objetivos gerais arealização de consultas e exames de especialidades médicas, criando uma rede

de referência regional, com alta resolubilidade, com a abrangência das regiões de saúde de

Adamantina e Tupã e o município de Quintana.

2.1.2 Objetivos específicos

. Ampliar a rede de serviços de média complexidade voltada para o Sistema Único de Saúde

nas Regiões de Saúde de Adamantina e Tupã e Quintana - DRS IX Marília.
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Desenvolver atividades visando à capacitação dos recursos humanos de acordo com as

diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde.

o Promover a interação entre a rede de assistência básica, especializada e hospitalar nas

regiões de saúde de Adamantina e Tupã.

o Racionalizar e melhorar a qualidade da assistência, com pronta resolubilidade, ou seja,

ser resolutivo dentro do menor tempo possível.

o Implantar as ações e atividades de acordo com as linhas de cuidado definidas, considerando

o risco e a prevalência das diversas patologias (fluxo de referência e contrarreferência).

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

O AME de Tupã atende a uma população estimada de259.495 habitantes (FSEADE/2016),

abrangendo 19 municípios, sendo l0 da Região de Saúde de Adamantina, 8 da Região de Saúde

de Tupã e o município de Quintana da Região de Saúde de Marília.

Tabela 1. Municípios da área de abrangência do AME de Tupã por população nos
anos de 2016

Total

Adarnantina 33.882

Arco-lris 1.849

Bastos 20.267

Flórida Paulista I 2.3 80

Herculâudia 9.036

lacri 6.337

Inúrbia Paulista 3.793

Lucélia 20.596

IS 3.954

Osvaldo Cruz 3 r .159

Pacaembu 13.122

r 0.63 r

Pracinha 2.885

3.089

rntana 6.307

Ri lis 9.79s

2.365

Salmourão 4.991

Tu 63.057

Total
Fonte: População: Estirnativas - Fundação SEADE - 2016

o

Reeião de Saúde

RS Adamantina

RS Tupã

RS TLrpã

RS Adamantina

RS Tupã

RS Tupã

RS Adamantina

RS Adarnantina

RS Adamautina

RS Adamantina

RS Adamantina

RS Tupã

RS Adamantina

RS Tupã

RS Marília

RS Tupã

RS Adamantina

RS Adamantina

RS Tupã

259.495
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Figura l. Mapa do DRS IX Marília/ RRAS l0 por Região de Saúde
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2.3 Rede de Serviços

Na área de abrangência do AME de Tupã ha 69 Unidades Básicas de Saúde, possuindo 57

Equipes de Saúde da FaníIia, 2l Serviços com especialidades de média complexidade

(Laboratório, CAPS, CEO, Serviço de Fisioterapia, PA, PS), i I hospitais gerais, 1 Hospital

Psiquiátrico e 1 Hospital de Cuidados prolongados em Neurologia.

2.4Perfrl da Unidade

o UNIDADE

Endereço: Rua Mandaguaris, 970 Tupã/SP

Horário de funcionamento:

Das 7h00 às 19h00, de segunda a sexta-feira

Das 7h00 às 13h00, aos sábados

o INSTALAçOES FÍSICAS

Área física z 2.528,94 m2

Consultórios: l4 consultórios médicos, 6 consultórios para não médicos (fonoaudiologia,

nutrição, psicologia, serviço social e 2 para enfermagem) e 6 consultórios para exames

(mapa/holter/espirometria, eletrocardio grama, teste ergométrico, eletroencefalograma/

eletroneuromiografia e 2 consultórios para Ultrassom/eco/doppler).

Salas: 2 salas de curativo, 1 para preparo de medicação; I triagem; 1 sala para

urgência/observação; 1 sala para endoscopia/biopsia de próstata, 1 sala para colonoscopia, 1

sala para nasofibroscopia, I recuperação endoscopia; 1 sala para acolhimento em

endoscopia; I central de materiais; 1 CCA (sala cirúrgica e para recuperação); I sala para

acolhimento CCA; I para almoxarifado; I para farmâcia, 7 salas administrativas (RH,

faturamento/financeiro, TI, gerência, laudos, agendamento, call center); I sala para

fisioterapia ; 1 sala de manutenção; I sala de raio-x; 1 sala de mamografia.

Recepções: I recepção central, 1 recepção piso superior para retornos; 1 recepção de

agendamento cirúrgico, I sala de ouvidoria

o ATENDIMENTO

Especialidades Médicas:

Acupuntura; Alergologia/lmunologia; Anestesiologia; Cardiologia; Cirurgia Geral; Cirurgia

Plástica; Cirurgia Vascular; Dermatologia; Endocrinologia; Gastroenterologia; Ginecologia;
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Mastologia; Nefrologia; Neurologia Adulto, Neurologia Infantil; Oftalmologia; Ortopedia;

Otorrinolaringologia; Pneumologia; Reumatologia; Urologia.

Serviço de apoio diagnóstico:

Audiometria/Impedanciometria, Laboratório de Análises Clinicas e Anátomo Patológico,

Radiologia Simples, Ultrassono grafra, Ecocardiogtama, Nasofibro/laringoscopia,

Eletrocardiograma, Eletroencefalograma , Eletroneuromiografia, Espirometria, Holter,

Teste Ergométrico, Exames Oftalmológicos (Biomicroscopia, Ceratometria, Fundoscopia,

Acuidade Visual, Gonioscopia, Tonometria, Topografra), Doppler Vascular, Endoscopia

Digestiva Alta, Colonoscopia, Retossigmoidoscopia, Estudo Urodinâmico, Mapa, Paaf de

tireoide e mama, Biopsia de Próstata e mama, Mamografia,Bera, Cistoscopia.

Procedimentos Cirúrgicos :

Catarata, Pterigio, Calâzio,Biopsia Ocular, Ostectomia,Dilatação Uretral, Cauterização de

condilomas, Exerese de lesões de pele, Crioterapia em lesões de pele, Biópsia de pele,

Escleroterapia, Exerese de nódulos, Cirurgia ortopédica (túnel do carpo, cisto sinovial, dedo

em gatilho), Cirurgia vascular simples (escleroterapia ecoguiada com espuma).

Outros Serviços:

Serviço Social;Nutrição; Psicologia; Enfermagem; Fonoaudiologia e Fisioterapia.

o EQUIPAMENTOS

1 audiômetro; 1 autoclave; 1 imitanciômetro; 1 auto-refrator com ceratômetro; 1 bera; 1

broncoscópio; 1 colposcópio; 1 cistoscópio; 6 Fibras colonoscópio; 6 Fibras Endoscópio; 2

Sistemas Gastro Vídeo-endoscopia; 1 esteira ergométrica; 2 eletrocardiógrafo; I

eletroencefalógrafo; 1 eletroneuromiógrafo; I espirômetro; t holter; 1 lâmpada de fenda; 2

mapa;2 microscópio cirúrgico; 2 nasofibroscópio; 1 oftalmoscópio direto; 1 oftalmoscópio

indireto; 2 otoscópio; 3 ultra-sons (lecocardiógrafo); I RX 500 MA; 1 aparelho de

mamografia; 2 desfibrilador portátil, 1 aparelho de urodinâmica.

O PRODUçÃO ESTIMADA
Consultas médicas- 5.600 /mês

Consultas não médicas - 1.700 /mês

Procedimentos Terapêuticos (Sessões) 300/mês

Cirurgias ambulatoriais - 365 /mês (300 cma e 65 CMA)

Exames de apoio diagnóstico externo - 1.065/mês
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3. DESCRTÇ O DOS PROCESSOS DE TRABALHO QUE S o
DESENVOLVIDOS PARA A EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE
snúnn

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

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

composto por 173 profissionais, contratados por processo seletivo, sob o regime de CLT,

conforme o quadro abaixo:

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

01Diretor executivo

Diretor técnico/assistencial/gerente médico 01

0LDireto r ad m i nistrativo/fina nceiro

Diretor de enfermagem 01

01Almoxarife

Assistente social 01

01Auxiliar de Escritório

Enfermeiro 05

02Farmacêutico

01Fonoaudiólogo

02Fisioterapeuta

59Médico

01Motorista

01Nutricionista

49Oficia l/auxiliar administrativo/escriturá rio

01Oficial de manutenção (encanador e téc. de manutenção eletrônica)

03Porteiro

01_Psicólogo

0LRecepcionista

26Técnico de enfermagem

01Técnico de informática
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Técnico de radiologia 05

Telefonista 04

Vigilante 04

Total geral t73
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Observação: Os serviços assistenciais poderão ser contratados por pessoa física ou jurídica,

de acordo com a necessidade da Unidade.

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

Para desempenhar suas atividades, o AME Tupã contratará 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 desinsetização,

desratização e outras pragas urbanas

Contratação de ernpresa para limpeza hospitalar visando a obtenção de adequadas

condições de salubridade e higiene em dependências rnédico hospitalares

Contratação de empresa especializadaparaprestação de serviço de manutenção preventiva

e corretiva através de assistência técnica garantida para o equipamento de mamógrafo

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

hurnano, em solução de abastecimento alternativo, nos parâmetros dacarga rnicrobiana,

i rrc I u i ndo presença./ausência de col iformes totais

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em teleforria

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta, transpofte,

tratamento e destinação firral dos resíduos sólidos

Contratação de empresa para licenciamento e manutenção do sistema de ponto eletrônico,

software

Contratação de ernpresa 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 Tupã, incluindo coleta, arquivamento, guarda, digitalização,

arquivamento/desarqu ivarnento para con su ltas e transferênc i as
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Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de esterilização de

materiais rnédicos e hospitalares por oxido de etileno

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técn

i nterna das demonstrações contábeis

icos de auditoria

Contratação de empresa especializadapara prestação de serviços de lavanderia

Contratação de empresa especializada paîa locação e instalação de computadores

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implarrtação da

sistemática de gestão de contratos

Contratação de empresa especializadapara prestação de serviços de análises de exames

laboratorias e anatomopatológicos e citopatológicos

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

de disponibilidade de equipamento

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

crédito disponibilizado em cartão rnagnético

Contratação de empresa especializadapara prestação de serviços de dosimetria

Contratação de empresa especializadapara prestação de serviços e

medicinal

fornecimento de gás

Contratação de empresa especializada de cobertura securitária

Contratação de empresa para licença de antivirus

¡l FUNDAçÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MEDICO E HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Observação: Os contratos de pessoa jurídica para prestação de serviços serão realizados

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

3.3 Volume de atividades assistenciais projetadas para o Ame Tupã

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

unho

CONSULTAS MÉD¡CAS

Primeira consulta

lnterconsulta

Consulta subsequente

Total

19.600

3.500

16.100

39.200

50,O0%

8,93%

4r,o7%

too,o%
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ATENDT MENToS NÃo-MÉo¡cos

Primeira consulta

Procedimentos terapêuticos

(sessões)

Total

CMA Cirurgia Maior

Ambulatorial

Cma - cirurg¡a menor ambulatorial

Total

Radiologia

Ultrassonografia

Endoscopia

Métodos Diagn. Especialidades

Total

11.900

2.I00

14.000

CI RU RGIAS AM BU LATORIAIS

2.100

2.555

SADT EXTERNO

3.150

2.450

1_.1_90

7.455

SADT ¡NTERNO

455

85,00%

75,00%

Loo,o%

t7,9LYo

82,t9%

too,o%

42,25%

32,86ÿo

8,93%

15,96%

too,o%

63.525

2.275

6.580

5.033

L.260

665

Lab. análises clínicas

Anatomia patológica e citopatologia

Radiologia ( RX, mamografia)

U ltrassonografia

Endoscopia
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Total

SADT

Mamografia

Radiologia Mamografia rastreamento

Raio-X

Doppler

Ultrassonografia Ecocardiografia

Ultrassonografia

EDA

Endoscopia

Colonoscopia

Audiometria

EEG

Métodos

Diagnósticos em

Especialidades

Eletrocardiograma

Espirometria

Holter

Mapa

Métodos Diagnósticos em Especialídades

SADT EXTERNO DESCRITO POR TIPO DE EXAME

Tipo de exame

7.532

86.205

Quantidade por mês

320

30

L00

20

20

310

85

10

20

40

50

30

15

15

450

95

L70

350
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VOLUME DE ATIVIDADES ASSISTENCIA¡S PROJETADAS PARA O AME TU

a dezembrol}0

CONSULTAS MÉDICAS

Primeira consulta 33.600

lnterconsulta

Consulta subsequente

Total

Primeira consulta

Procedimentos terapêut¡cos

(sessões)

Total

CMA Cirurgia Maior

Ambulatorial

(Facoemulsificação, biópsia de

próstata, túnel do carpo)

Cma cirurgia menor

ambulatorial

Total

Radiologia

U ltrassonografia

Endoscopia

Métodos Diagn. Especialidades

6.000

27.600

67.200

ATENDIMENTOS NÃO-MÉOICOS

20.400

3.600

24.OOO

CI RURGIAS AM BU LATORIAIS

780

3.600

4.380

SADT EXTERNO

5.400

4.200

L.t40

2.O40

50,00%

8,93%

4L,O7%

LOO,O%

85,00%

15,00%

LOO,O%

t7,8L%

82,19%

LOO,O%

42,25%

32,86%

8,92%

15,96%
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L2.780Total

SADT INTERNO

Lab. análises clínicas

Anatomia patológica e citopatologia

Radiologia ( R-x, mamografia)

Ultrassonografia

Endoscopia

Métodos Diagnósticos em Especialidades

SADT EXTERNO DESCRITO POR TIPO DE EXAME

Tipo de exame

LOO,O%

108.900

3.900

r.r..280

8.628

2.160

t2.912

L47.780

Quantidade por mês

Total

SADT

Mamografia
Radiologia

Ma mografia rastrea mento

Raio-X

Doppler

Ultrassonografia Ecocardiografia

Ultrassonografia

Endoscopia EDA

300

50

100

20

20

3L0

85

450

350

95
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Colonoscopia

Audiometria

EEG - Adulto

Métodos

Diagnósticos em Eletrocardiograma 50 L7O

Esoecialidades' Espirometria 30

Holter L5

Mapa L5

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 Tupã, desde que respeitada ameta pactuada no Contrato de Gestão em vigor.

3.4 Propostas de ações e serviços de saúde

A seguir, listaremos as propostas de gerenciamento para os próximos 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 Tupã.

o AÇÕES A FIM DE FORTALECER O VÍNCULO ENTRE O AMBULATÓRIO

uÉuCO DE ESPECIALIDADES E ATENÇÃO PRIMÁRIA

1. Implantar a integração da rede de assistência básica e especializada da região por meio

do matriciamento e implantação de dispositivos de alta responsável.

2. Fortalecer a rede de saúde, divulgando os fluxos e agendamentos, melhorando o

processo de referência e contrarreferência.

3. Manter a visita qualificada às unidades de saúde, com o objetivo de levantar

dificuldades, ffocar experiências e detectar oportunidades de melhorias para o fluxo de

atendimento.

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

o status do encaminhamento dos pacientes de seu município.
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5. Manter a participação da unidade nas reuniões do CIH - Centro Integrado de

Humanização, com a flrnalidade de compartilhar experiências da aplicação das ações de

humanização nas instituições de saúde e socioassistenciais do município de Tupã e

região.

6. Implantar matriciamento para a Atenção Básica, conforme apontamentos feitos pelos

municípios em cardiologia, reumatologia e outras especialidades que se ftzerem

necessárias.

7. Fortalecer a capacitação da rede básica de saúde da linha de cuidado.

8. Implantar a divulgação de programas existentes na Unidade para os municípios de

abrangência, através da mídia, palestras e informes em câmara técnica.

9. Implantar o Grupo de Regulação com o objetivo de discutir problemas relacionados à

rede de saúde, como as demandas reprimidas, vagas ofertadas, referências e

contrarreferências, encaminhamentos, cirurgias, dentre outros.

o açÕES VOLTADAS A FORTALECER o ATENDIMENTO E A ASSISTÊ,NCIA

AO PACIENTE

1. Fortalecer o grupo de Gestor, mantendo a participação cada vez mais ativa do usuário.

2. Incrementar o monitoramento dos indicadores de assistência ambulatorial.

3. Ampliar os atendimentos no grupo Multiprofissional de Tabagismo.

4. Aprimorar o Grupo Multiprofissional de Educação em Diabetes.

5. Fortalecer o Grupo Multiprofissional de Orientação de Pais com o objetivo de orientar

os pais de crianças atendidas pela especialidade de neurologia pediátrica que apresentam

dificuldades comportamentais sem associação patológica.

6. Manter o Grupo Multiprofissional de Anticoagulação Oral, garanfindo que o usuario ao

atingir a faixa terapêutica de anticoagulação seja contrarreferenciado para a atenção

básica e consiga dar continuidade ao seu cuidado.

7. Implantar grupo de autocuidado aos pacientes que realizarão cirurgia de

facoelmusificação, com o objetivo de promover o autocuidado pré e pós-operatório,

diminuindo o risco de infecção cirurgica.

8. Implantar acolhimento com classificação de vulnerabilidade aos usuarios, por meio de

identificação de cores.

9. Aprimorar a linha de cuidados oncológicos aos pacientes com uma estrutura interna de

priorização de atendimentos para usuarios com exames sugestivos de câncer.
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10. Fortalecer atividades com a comunidade, colaborando com a promoção e prevenção à

saúde.

1 1. Implementar ações para o atendimento integral à pessoa idosa, com foco na prevenção

em quedas.

12. Implantar critérios para intervenção multiprofissional para serem trabalhados no Grupo

de Discussão de Casos.

. AÇÕES 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

participação dos empregados.

. ACÕES VOLTADAS AO CAMPO DE ENSINO

1. Ampliar e aperfeiçoar os cónvênios com a Faculdade da Alta Paulista - FAP.

2. Implementar convênios nas áreas de enfermagem e biomedicina.

3. Implantar convênios com a residência médica.

o ACÕES VoLTADAS ÀS QUESTOES EPIDEMIOLÓGICAS

1. Buscar a melhoria do perfil epidemiológico do Ame Tupã, no que diz respeito às:

- doenças do aparelho cardiocirculatório, através do matriciamento em cardiologia e

fortalecer o Grupo Multiprofissional de Anticoagulação Oral;

- neoplasias, aprimorando a linha de cuidados oncológicos a partir da hipótese

diagnóstica de neoplasias.

- internações por pneumonias, ampliando a ofertas de consultas na especialidade, com

foco na sazonalidade e também nos períodos críticos da doença.

2. Propor parceria com a Faculdade de Medicina de Botucatu - FMB para estudo do perfil

epidemiológico com proposições de ações futura.
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FUNDAçÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MEDICO E HOSPITALAR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

Etxo AçÕES/SERV!çOS DE SAÚDE

co ntra rrefe rê ncia

Ações a fim de
fortalecer o vínculo
entre o ambulatór¡o
médico de

espec¡al¡dades e

atenção primária

lmplantara divulgação de programas ex¡stentes na Unidade para os mun¡cípios de abrangência, através da

mídia, palestras e informes em câmara técnica.

lmplantar a integração da rede de assistência básica e especializada da região por meio do matriciamento e

implantação de dispositivos de alta responsável.

Fortalecer a rede de saúde, divulgando os fluxos e agendamentos, melhorando o processo de referência e

Manter a visita qualificada às unidades de saúde, com o objetivo de levantar dificuldades, trocar experiências

e detectar oportunidades de melhorias para o fluxo de atendimento.

Manter a alta qualificada/administrativa, com o objetivo de informar cada gestor sobre o status do

encaminhamento dos pacientes de seu município.

Manter a participação da unidade nas reuniões do CIH - Centro lntegrado de Humanização, com a finalidade

de compartilhar experiências da aplicação das ações de humanização nas instituições de saúde e

socioassistenciais do município de Tupã e região.

lmplantar matriciamento para a Atenção Básica, conforme apontamentos feitos pelos municípios

cardiologia, reumatologia e outras especialidades que se fizerem necessárias.

Fortalecer a capacitação da rede básica de saúde para fortalecimento da linha de cuidado.

Ações voltadas a

fortalecer o

lmplantar o Grupo de Regulação como objetivo discutir problemas relacionados à rede de saúde, como as

demandas reprimidas, vagas ofertadas, referências e contrarreferências, encaminhamentos, cirurg¡as,

dentre outros.

Fortalecer o grupo de Gestor, mantendo a participação cada vez mais ativa do usuário

lncrementar o monitoramento e a melhoria dos indicadores de assistência ambulatorial

¡l

4. CRONOGRAMA DE TMPLANTAçÃO DAS AçöES E SERVTçOS DE SAÚDE

20L8 20L9

em
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¡l FUNDAçÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MEDICO E HOSPITALAR

ORGANIZAçÃO SOCIAL DE SAÚDE

atendimento e a

ass¡stênc¡a ao pac¡ente

Ampliar os atendimentos no grupo Multiprofissional de Tabagismo

Aprimorar o grupo Multiprofissional de Educação em Diabetes.

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

Fortalecer o Grupo Multiprofissional de Orientação de Pais, com o objetivo de orientar os pais de crianças

atendidas pela especialidade de neurologia pediátrica que apresentam dificuldades comportamenta¡s sem

associação patológica.

Manter o Grupo Multiprofissional de Anticoagulação Oral, garantindo que o usuário ao atingir a faixa

terapêutica de anticoagulação seja contrarreferenciado para a atenção básica e consiga dar continuidade ao

seu cuidado

Desenvolver ativ¡dades visando capacitação e aprimoramento dos recursos humanos, de acordo com as

diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde de 5ão Paulo

lmplantar grupo de autocuidado aos pacientes que realizarão cirurgia de facoelmusificação, com o objetivo

de promover o autocuidado pré e pós-operatório, diminuindo o risco de infecção cirúrgica.

lmplantar acolhimento com classificação de vulnerabilidade aos usuários, por meio de identificação de cores.

Aprimorar a linha de cuidados oncológicos aos pacientes com uma estrutura interna de priorização de

atendimentos para usuários com exames sugestivos de câncer.

Ações voltadas aos

empregados

lmplementar ações para o atendimento integral à pessoa idosa, com foco na prevenção em quedas

lmplantar critérios para intervenção multiprofissional para serem trabalhados no Grupo de Discussão de

Casos.

Ações voltadas ao

campo de ensino

Fortalecer as ações do colegiado gestor ambulatorial, através de ações educacionais, promovendo uma

aprendizagem mais significativa e espaço para uma maior participação dos empregados.
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Ampliar e aperfeiçoar os convênios com a Faculdade da Alta Paulista - FAP

lmplementar convênios nas áreas de enfermagem e biomedicina.

lmplantar convênios com a residência médica



¡l FUNDAçÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MEDICO E HOSPITALAR

ORGANIZAçÃO SOCIAL DE SAÚDE

Ações voltadas às

questões

epidemiológicas
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Buscar a melhoria do perfil epidemiológico do Ame Tupã, no que diz respeito às:

¡ doenças do aparelho cardiocirculatório, através do matriciamento em cardiologia e fortalecer o

Grupo Multiprofissional de Anticoagulação Oral;

¡ neoplasias, aprimorando a linha de cuidados oncológicos a partir da hipótese diagnóstica de

neoplasias;

¡ internações por pneumonias, ampliando a ofertas de consultas na especialidade, com foco na

sazonalidade e também nos períodos críticos da doença.

Propor parceria com a Faculdade de Medicina de Botucatu - FMB para estudo do perfil epidemiológico com

proposições de ações futura.
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J FUNDAçAO PARA O DESENVOLVIMENTO
MEDICO E HOSPITALAR

oRcANrzAÇÃo socrAl. DE SAÚDE

s. SISTEMÁuca ncoxovtlco
OPERACTONALTZ\ç\O DAS nÇOnS E
PROPOSTOS

FINANCEIRA
SERVIÇOS DE

PARA
saúnn

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

propostos para o AME Tupã, será necessário o repasse estimado, de junho a dezembro de 2018 de

R$ 8.130.031,49 (oito milhões, cento e trinta mil , trinta e um reais e quarenta e nove centavos), e

de janeiro a dezembro de 2019 de R$ 13.937 .196,84 (treze milhões, novecentos e trinta e sete mil,

cento e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos) a serem utilizados nos itens abaixo

relacionados.

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

Operacional.

DESPESAS/CUSTEIO

fiunho a dezembrol20lS\

Pessoal

Serviços contratados

Materiais

Gerais

Despesas tributáriasifrnanceiras

Total

VALOR ANUAL

R$

6.159.587,56

1.4r3.543,81

426.073,69

130.408,46

417,97

8.130.031,49
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J FUNDAçAO PARA O DESENVOLVIMENTO
MEDICO E HOSPITALAR

ORGANTZAÇÃO SOCTAL DE SAÚDE

DESPESAS/CUSTEIO

fi aneiro a dezembr ot20l9)

VALOR ANUAL

R$

Pessoal 10.559.292,96

Serviços contratados 2.423.217,96

Materiais 730.41.2,04

Gerais 223.557,36

Despesas tributárias/fi nanceiras 716,52

Total 13.937.196,84

6. ANEXO: CONJUNTO DE PLANILHAS DE PLANEJAMENTO

Botucatu, 01 de março de 2018

f2 rontá/
Antonio Rugblo Jlurior

Diretor-Presidente
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