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1. FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – FAMESP
1.1 Breve histórico
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 fins
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 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, Itapetininga e Ourinhos, 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 oito
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 a trajetória 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 oportunizaram 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 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 funcionários.
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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, hepatite B, hepatite
C e vírus linfotrópico para célula T humana. O serviço funciona numa parceria estreita com o HC, a FMB e
o município de Botucatu.
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
Itapetininga, 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
Organização 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 a atuar numa parceria
direta com o Governo 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 departamentos regionais de
saúde de Bauru, Marília e Sorocaba, abrangendo 112 municípios paulistas.
Em 2012, 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.
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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 de 2013, a SES-SP inaugurou o AME Ourinhos, também gerido
pela FAMESP.
Em fevereiro de 2014, 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.
Para saber mais, acesse: www.famesp.org.br.
1.2 Objetivos Gerais
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 Bairro, PS Adulto e do Centro Saúde Escola. Ao todo,
somando os serviços de Botucatu, os hospitais de Bauru e os quatro AMEs (Bauru, Itapetininga, Ourinhos
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.
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 consolidando o seu objetivo de gestora
de equipamento de saúde de visão plural, com foco na profissionalização de seu corpo técnico e no
incremento de áreas-chave como ensino e pesquisa, sem deixar de lado a humanização nos serviços
prestados e no relacionamento com colaboradores e parceiros.
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1.3 Objetivos Específicos


A Famesp ao manifestar seu interesse em celebrar Convênio com a Secretaria de Estado
da Saúde para gerenciar o Hospital de Base de Bauru quer dar continuidade as atividades
que vem desenvolvendo com êxito desde 2013, quando firmou o contrato de gestão que
se finda em dezembro de 2017.



Ao longo deste período e nos próximos anos tem como objetivo específico a promoção
da assistência hospitalar de excelência, administrando em concordância com os princípios
do SUS, contribuindo com a educação e o desenvolvimento científico em saúde,
administrando com ética, transparência e competência.



A Famesp se empenhará para que o Hospital de Base de Bauru continue sendo referência
em sua região para a realização de procedimentos de média e alta complexidade,
prestando uma assistência hospitalar de alta qualidade.

2. DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU – DRS VI
O Departamento Regional de Saúde de Bauru - DRS VI/ RRAS 9 (Mapa 1), com sede no município
de Bauru, está localizado no Centro Oeste do Estado, com 68 municípios, cuja população estimada é de
1.686.189 habitantes (SEADE 2015), é formada por 5 Regiões de Saúde:


Região de Saúde de Bauru



Região de Saúde de Jaú



Região de Saúde de Lins



Região de Saúde do Polo Cuesta



Região de Saúde Vale do Jurumirim
A Região de Saúde de Bauru é composta por 18 Municípios: Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos,

Bauru, Borebi, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Paulistânia,
Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves e Reginópolis, sendo Bauru o município sede da Região.
A Região de Saúde de Jaú é composta por 12 Municípios: Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia,
Brotas, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itajú, Itapuí, Jaú, Mineiros do Tietê e Torrinha, sendo Jaú o
município sede da Região
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A Região de Saúde de Lins é composta por 08 municípios: Cafelândia, Guaiçara, Getulina, Lins,
Pongaí, Promissão, Sabino e Uru, sendo Lins o município sede da Região.
A Região de Saúde de Polo Cuesta é composta por 13 Municípios: Anhembi, Areiópolis, Bofete,
Botucatu, Conchas, Itatinga, Laranjal Paulista, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Pratânia, São Manuel, Torre
de Pedra, sendo Botucatu o município sede da Região.
A Região de Saúde do Vale do Jurumirim é composta por 17 municípios: Águas de Santa Bárbara,
Arandu, Avaré, Barão de Antonina, Cerqueira César, Coronel Macedo, Fartura, Iaras, Itaí, Itaporanga,
Manduri, Paranapanema, Piraju, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba e Tejupá, sendo Avaré o município sede da
Região.

Mapa 1 – RAAS segundo regionalização de Saúde e divisão geográfica por DRS
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Mapa 2 – Municípios de abrangência do Hospital de Base de Bauru.

Quadro 1 – População Geral, População sem cobertura de saúde suplementar, por Região de Saúde,
RRAS 09 em 2015.
% POP sem cobertura

População

População sem cobertura de

Geral SEADE

saúde suplementar 2015 (SEADE;

2015

ANS DEZ 2015)

Bauru

612.064

389.274

63,6

Jaú

334.547

285.700

85,4

Lins

160.235

96.144

60,0

Polo Cuesta

293.585

221.195

75,34

Vale do Jurumirim

285.758

255.527

89,42

1.686.189

1.247.840

74,0

Região de Saúde

Total Geral

de saúde
suplementar (ANS,
DEZ 2015)

Fonte: SEADE 2015
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3. HOSPITAL DE BASE DE BAURU (HBB)
3.1 Histórico
Fundado em 21 de janeiro de 1951, o
Hospital Regional Santa Casa de Bauru, atualmente
Hospital de Base, foi construído obedecendo ao mais
moderno conceito de arquitetura da época, em
forma de “H”. Foi construído à época do Governador
Adhemar de Barros e cedido a Santa Casa que havia
cedido o terreno, equipamentos e as adaptações
necessárias.
Em 28/12/1977 o governador Paulo Egydio Martins assinou o Decreto de n. 11014, declarando de
utilidade pública para fins de desapropriação o terreno de 25 mil metros quadrados “e as respectivas
benfeitorias que não sejam propriedade do Estado, bem como acessórios e pertences, equipamentos
médico-hospitalares, utensílios, materiais de consumo, mobiliário, veículos, direitos e quaisquer outros
bens necessários à manutenção e funcionamento do Hospital de Base em que constam pertencer à Santa
Casa de Misericórdia de Bauru”. A justificativa invocada no decreto foi a da “proteção da saúde da
comunidade”. Nota oficial dizia que “o governador” preocupado em assegurar a continuidade,
manutenção e regular o funcionamento dos serviços da assistência médico-hospitalar na região e ser
evitada a repetição de graves crises que ocorreram naquele Hospital de Bauru, autorizou a Secretaria da
Saúde e Promoção Social a firmar convênio com a Associação Hospitalar de Bauru.
A partir de então o Hospital de Base passou a ser gerido pela Associação Hospitalar de Bauru (AHB)
e passou a ser referência regional de atendimento a quase todas as especialidades da medicina.
Em 2.009 a AHB foi alvo da “Operação Odontoma” da Polícia Federal, que afastou o Presidente
da entidade, Conselho Gestor e parte do corpo administrativo. Para garantir o atendimento da população,
o Ministério Público Estadual decretou então uma intervenção judicial.
Desde que o Hospital de Base passou a ser gerido pela AHB, poucos investimentos foram
realizados. Nos últimos 10 anos de atuação desta associação, houve um acúmulo de dívidas, que
inviabilizaram a modernização do parque tecnológico e a adequação da estrutura física do prédio. O
número de leitos ativos caiu de 120, para cerca de 60 leitos.
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Apesar de todas as dificuldades o Hospital de Base permaneceu como referência nas áreas de
traumatologia para Bauru e região, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, hemodiálise e Hemonúcleo que
atende a todos os hospitais da rede SUS de Bauru e 17 municípios.
No final de 2012 foi decretado o fim da intervenção
judicial e o Hospital de Base passou a ser administrado pela
FAMESP. Nesta ocasião recebeu um Hospital totalmente
deteriorado

em

termos

de

estrutura

física,

com

equipamentos quebrados, corpo técnico e médicos
desmotivados.
Durante o ano de 2013 foi desenvolvido um trabalho
de diagnóstico e mapeamento das necessidades, adequação
e recuperação predial e parcialmente do parque tecnológico, e um árduo e constante trabalho para
restabelecer a identidade institucional e a motivação dos funcionários e do corpo clínico.
Durante o primeiro ano de gestão, os atendimentos ainda ficaram abaixo do estabelecido por
contrato, muito por decorrência da precariedade do parque tecnológico e do quadro funcional deficitário;
ainda neste período houve o enfrentamento de uma greve das categorias representadas pelo sindicato
preponderante - com 2 meses de duração - a pressão constante da demanda assistencial, entre outros
inúmeros problemas operacionais, jurídicos e administrativos.
Com o investimento recebido pelo Governo do Estado teve que se optar, dentre tantas
necessidades, pela aquisição de parte dos equipamentos essenciais para o funcionamento do Hospital.
Durante o ano de 2014 com este investimento
concretizado, com os resultados da educação
continuada, com a constatação de que haveria
continuidade do atendimento e com grande esforço da
equipe, pode-se paulatinamente recuperar os níveis de
atendimento mais próximos de nossa capacidade
instalada parcialmente recuperada.
Os anos seguintes foram de muito trabalho, com as ações voltadas à capacitação e organização
da equipe assistencial e administrativa, ao aprimoramento no atendimento aos pacientes, à manutenção
do equilíbrio financeiro em meio à crise econômica e, principalmente, à tentativa de integrar os serviços
municipais à nova realidade do equipamento hospitalar.
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Em 2017 novamente a instituição passa por uma greve duradoura de quase 60 dias, a qual
deflagrou inúmeras consequências de cunho assistencial, administrativo e jurídico. Houve a judicialização
do dissídio coletivo do sindicato preponderante, a qual ainda tramita no TRT, sem previsão de término.
3.2 Objetivo
Manutenção do Hospital de Base de Bauru realizando internações de média e alta complexidade,
procedimentos ambulatoriais e exames diagnósticos, consultas médicas e da equipe multidisciplinar,
dentro de sua área de abrangência pactuada, com qualidade e custo viável.
3.2.1 Objetivos Específicos


Manter as internações hospitalares de média e alta complexidade voltada para o Sistema
Único de Saúde e as atividades ambulatoriais pactuadas;



Manter a otimização dos leitos institucionais, com qualidade e resolutividade, dentro da
política de Humanização da assistência;



Realizar o matriciamento à rede como pactuado nas respectivas linhas de cuidado;



Promover o apoio ao ensino, pesquisa e extensão visando a capacitação dos recursos
humanos em formação como campo de estágio, participando da qualificação profissional
na região;



Qualificar a porta de entrada dos atendimentos em urgência e emergência no componente
hospitalar das linhas de cuidado do Trauma e do AVC agudo, dentro do pactuado na R.U.E.
juntamente ao DRS VI;



Manter os serviços de referência regional nas áreas de hemoterapia, hemodiálise e terapia
intensiva sempre visando a excelência do atendimento;



Realizar a gestão institucional em consonância com as políticas públicas e a excelência
administrativa dentro das normativas e legislação correspondentes, com equilíbrio
financeiro.

3.3 Perfil Assistencial
Internação
O Hospital de Base Bauru é uma instituição de médio porte, com perfil assistencial voltado ao
atendimento de Urgência e Emergência e cirurgias eletivas, além das internações clínicas para o público
adulto. Possui porta de entrada totalmente regulada e referenciada, para toda e qualquer internação
hospitalar. Dispõe de 160 leitos divididos entre 58 clínicos, 74 cirúrgicos, e dentre estes, 28 leitos de
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Terapia Intensiva Adulto, habilitados como tipo II e, em processo de habilitação em trâmite no DRS VI, a
Unidade de AVC tipo I, com 12 leitos já em funcionamento desde maio de 2017.
Está alocado em um prédio de três pavimentos com uma área construída de mais de 7 (sete) mil
metros quadrados, disposto num terreno de 25 mil metros quadrados, na região central da cidade
exatamente contíguo ao serviço de Urgência e Emergência microrregional de Bauru, o Pronto Socorro
Central. Possui ainda alguns prédios anexos ao redor do prédio central e, serviços distribuídos no
quarteirão acima, no caso o Pronto Atendimento em Oftalmologia – único na região e, o serviço de
Litotripsia extracorpórea.
As especialidades médicas são: clínica médica, nefrologia, neurologia e neuro-intervencionista,
infectologia, hematologia, psiquiatria, ortopedia, cirurgia geral, cirurgia torácica, cirurgia de cabeça e
pescoço, cirurgia buco-maxilo-facial, urologia, neurocirurgia, cirurgia cardíaca e cardio-intervencionista,
anestesiologia, cirurgia vascular e endovascular, oftalmologia e cirurgia plástica reparadora. Todos os
especialistas respondem em escala de cobertura nas 24h e, existem duas equipes médicas em plantão
presencial: médico interno e intensivista.
O hospital possui equipe multidisciplinar com assistência direta ao paciente com cobertura 24
horas, composta por: enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, farmacêutico,
fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

Estes dividem suas atividades entre os atendimentos

hospitalares e ambulatoriais.
O Centro Cirúrgico é constituído de 9 (nove) salas operacionais, onde são realizadas cirurgias de
urgência e emergência, eletivas e ambulatoriais; possui 6 leitos para recuperação pós anestésica e são
mantidas equipes cirúrgicas e de anestesiologia em disponibilidade nas 24 horas. Os procedimentos
cirúrgicos obedecem as normas técnicas eo protocolo de cirurgia segura em consonância com as
orientações do Ministério da Saúde.
As comissões de revisão de prontuários, revisão de óbitos, farmácia e padronização são bastante
ativas e desenvolvem suas atividades com resultados que otimizam as tomadas de decisões por parte da
Diretoria. Contamos também com a comissão de Humanização focada na politica de humanização da
assistência.
O Núcleo de Segurança Hospitalar foi criado com base na resolução da ANVISA nº 36, de 25 de
julho de 2013, e, é composto por equipe multiprofissional atuando em suas divisões internas nas
seguintes áreas:


Comitês de Risco e Segurança do Paciente;



Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH);
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Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVE).

O Núcleo de Segurança Hospitalar tem o objetivo de instituir medidas que aumentem a segurança
do paciente e a qualidade dos serviços de saúde, a partir do diagnóstico organizacional da qualificação
dos atendimentos prestados e do estabelecimento de planos de ação para a redução e controle dos riscos
a que os pacientes são submetidos.
As metas de segurança priorizadas no Núcleo de Segurança Hospitalar são: notificação dos
eventos adversos, medidas para identificação do paciente, medidas seguras para administração de
medicamentos/hemocomponentes, medidas preventivas de quedas e úlceras por pressão, medidas
preventivas de Infecções hospitalares e de danos e riscos ocorridos durante as cirurgias.
O Hospital é um centro de captação de órgãos com CIHT organizada realizando captação de
córneas e de múltiplos órgãos, principalmente por sua característica de atendimentos em traumatologia
e urgência/emergência. Importante salientar que o HBB realiza transplantes renais desde meados dos
anos oitenta.
Quadro 1. Produção hospitalar no ano de 2016
ATIVIDADE

VOLUME ANUAL

Internações clínicas

2.628

Saídas cirúrgicas eletivas

3.176

Saídas cirúrgicas urgência

2.835

Cirurgias Ambulatorias

4.421

Hospital Dia

506

Serviços Ambulatoriais
Os Ambulatórios do Hospital de Base de Bauru têm como objetivo principal prestar assistência
humanizada direcionada ao paciente usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) em especialidades médicas
e não médicas (Nutrição, enfermagem, terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia).
São disponibilizados para os dezoito municípios da microrregião de Bauru, casos novos nas
especialidades cirúrgicas de cabeça e pescoço, geral, plástica, vascular, oftalmologia, ortopedia, urologia
e neurocirurgia.
Todas as especialidades cirúrgicas oferecem as consultas de pós-operatório, neste ambulatório,
agregadas ao atendimento multidisciplinar. A nefrologia atende todos os casos pós-alta de pacientes em
DPA. Importante constar que são realizadas consultas de infectologia para os pacientes cirúrgicos com
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complicações infecciosas, pois conta com um serviço de busca ativa de infecções de feridas cirúrgicas,
para atendimento precoce das complicações.
Quadro 2. Produção ambulatorial em 2016
TIPO

Nº consultas

Casos novos médicos

12.848

Consulta subsequente

43.038

Cons. Urgência (oftlamo)

7.877

Consultas enfermagem

25.484

Outras não médicas

12.635

TOTAL

101.882

Serviços de auxílio diagnóstico e de terapia
O Hospital oferece exames de Eletrocardiograma, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia
com ou sem doppler, Ecocardiograma, Raio-X, Litotripsia Extracorpórea, Hemodinâmica e Laboratório de
Análises Clínicas. Estes serviços atendem a demanda interna do Hospital, bem como da microrregião de
Bauru.
O Serviço de Terapia Renal Substitutiva de abrangência regional qualificada como centro de alta
complexidade, realizando procedimentos de hemodiálise, DPA, CAPD, e atendimentos ambulatoriais dos
pacientes dialíticos e pré-dialíticos.
Contamos também com um Núcleo de Hematologia e Hemoterapia regional que faz a coleta e
distribuição de hemoderivados para a rede SUS de Bauru e região, além da captação de doadores de
medula óssea. São atendidos neste local pacientes portadores de hemoglobinopatias e coagulopatias.
Quadro 3. Produção em SADTs no ano de 2016
TIPO

Nº de exames

Eletrocardiograma

1.876

Tomografia computadorizada

13.204

Ultrassonografia

6.339

Radiologia convencional

56.453

Ecocardiograma

379
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Cateterismo cardíaco

544

Angioplastia coronariana

23

Angiografia cerebral

36

Litotripsia extracorpórea

6.416

Sessões de hemodiálise

20.648

Proced. esp. em Hemoterapia

93.272

Doadores de sangue

15.421

Patologia Clínica

411.897

TOTAL

626.508

3.4 Atividades Educativas de campo de estágio
Durante o ano de 2016 o Hospital de Base de Bauru recebeu um total de 382 (trezentos e oitenta
e dois) Estagiários de Cursos Técnicos, Graduação e Pós-Graduação de diversas áreas. Recebeu ainda 20
(vinte) Residentes das áreas de Clínica Médica e Cirurgia Geral; 2 (dois) Estagiários de Medicina e 13 (treze)
residentes da FOB em Bucomaxilofacial, acompanhados de 5 (cinco) docentes/preceptores.
No gráfico abaixo, pode-se observar a quantidade e proporção dos diversos aprimorandos
distribuídos nos respectivos cursos, para os quais a instituição serviu como campo de estágio no ano de
2016.

Estágios e Residências
Internos
Res. Buco Maxilo
Res. Clínica Médica
Res. Cirurgia Geral
Enfermagem
Sistemas Biomédicos
Fisioterapia
Biomedicina
Nutrição
Farmácia
Enfermagem
Téc. Enfermagem

10%
5%

Curso Técnico
Graduação
Pós-Graduação
Residências, Internato
e Estágio Medicina

2%
3%
17%
2%
0%

24%
3%
4%
7%
24%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fonte: Desenvolvimento e Educação Continuada/RH- HBB
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3.5 Educação Permanente/Continuada
Estrategicamente as atividades em Educação Continuada são priorizadas e programadas conforme
a necessidade elegida pelas principais lideranças; dentre os colaboradores capacitados, muitos
participaram de mais de um evento, que contabilizaram a carga horária total de 5.300 horas em 2016.
O número de ações de capacitação oferecidas aos colaboradores foi de 126, incluindo eventos
realizados pelo setor de desenvolvimento e educação continuada, por colaboradores da Instituição (52),
Representantes de Empresas Fornecedoras e Profissionais convidados (12).
Os profissionais de Enfermagem são o maior número de colaboradores da Instituição sendo assim,
além de tratar-se de imprescindível importância nas equipes de assistência, são o maior público-alvo para
as atividades de capacitação e maior número de profissionais a receberem as capacitações, conforme
demonstra a tabela abaixo.
CATEGORIA

Nº DE PARTICIPANTES CARGA HORÁRIA

Enfermeiros

480

582,48

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem

1215

1.438,83

Médicos

50

51,83

Apoio

715

1.244,83

Administrativo

890

1.683,71

Outros

192

307,33

Total

3.542

5.309,01

Fonte: Sistema Totvs/Cubos
No ano de 2016, através das atividades de Educação Continuada buscou-se elevar os padrões de
assistência e atendimento, abordando diferentes temas, como: Precauções e Isolamento, Relacionamento
Interpessoal, Exposição Ocupacional a Material Biológico, Treinamento Teórico e Prático Trabalho em
Altura-NR-35, Trabalho em Altura, Influenza 2016, Influenza e Pulmão de SARA, Humanização na Atenção
à Saúde: Princípios, Diretrizes e Desafios nas Unidades Famesp, Qualidade no Atendimento – SENAC,
Capacitação

de

H1N1/Dengue/ZikaVirus/Chikungunya,

Oficina

de

Gestão,

Transfusão

de

Hemocomponentes e Hemovigilância, Implantação do Score de Mews e Time de Resposta Rápida,
Meningite, Sigilo Profissional e Confidencialidade em Tempos de Big Brother, Pneumonia, Postura e Ética,
entre outros.
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3.6 Humanização
O HBB segue a linha de trabalho das demais unidades geridas pela FAMESP, que engloba a atuação
com Comissão de Humanização Interna e Grupos de trabalho de Humanização (encontros entre
representantes das Unidades, Articuladora de Humanização DRS-VI e SES) para a construção coletiva de
práticas e ações com o intuito de uniformizar a assistência e valorizar as práticas humanizadas.
Dentro do HBB temos parcerias com a comunidade voltadas, sobretudo a ambiência hospitalar,
fundamentalmente com o objetivo de amenizar os efeitos negativos da hospitalização.
Várias ações de melhoria na qualidade de acolhimento hospitalar foram desenvolvidas como
visita ampliada nos setores e UTI, permissão ampliada aos acompanhantes, atendimentos
multidisciplinares que incluem psicologia e terapia ocupacional, e principalmente, realizando um trabalho
intenso na sensibilização dos trabalhadores e disseminação da cartilha de humanização conforme
preconiza a Politica Nacional de Humanização.
3.7 Indicadores de Qualidade Assistenciais
Para demonstrar os resultados da gestão Famesp de 2013 a 2017, elencou-se os principais
indicadores qualitativos monitorados mensalmente e trimestralmente, constantes no plano de metas
institucional, nos quais sempre se apresentou satisfatório dentro das propostas de qualidade da SES:
1. Resolutividade entre 95 a 100% das queixas dos usuários via SAU dentro do prazo preconizado;
2. Revisão de prontuários e dos óbitos institucionais com os resumos de alta preenchidos dentro do
percentual contratual;
3. Encaminhamento de todas as informações solicitadas dentro do prazo;
4. Taxa de mortalidade operatória de 1,33%;
5. Controle de infecção hospitalar comprovado com estatísticas mensais;
6. Faturamento de 100% dos prontuários dentro da competência;
7. Atividade cirúrgica monitorada com índices satisfatórios dentro do contratado;
8. Coeficientes de internação hospitalares equiparáveis ao de hospitais privados selados;
9. Acompanhamento de vários indicadores de atividade fim, meio e administrativas dentro do
preconizado pelo Programa de Qualidade Hospitalar do CQH.
Outro fator que demonstra o comprometimento e qualidade na gestão é a ausência de pendências
sanitárias, ambientais e fiscais, perante todos os órgãos fiscalizadores.
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3.8 Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)
O HBB possui o SAU/Ouvidoria como serviço de acolhimento para usuários SUS nas 24h realizada
por assistente social, além de realizar a pesquisa de satisfação dos usuários periodicamente. Todas as
manifestações recebidas são analisadas e respondidas dentro do prazo preconizado pela SES, realizando
também o feedback ao usuário.
No gráfico abaixo temos o índice de satisfação geral do usuário em 2016 e, como podemos
perceber, mantem-se na média em 93% de satisfação. A exceção tem relação com nossa área física que
realmente é precária e muito mais comprometida nos ambulatórios. Várias são as ações que temos
realizado para minimizar o problema, porém, a reforma predial adequada não foi ainda possível.

4. Discriminação dos serviços de assistência à saúde a serem ofertados à população pelo HBB

A atual proposta do rol de atividades constante
no Convênio tem como base as ações e
pactuações decorrentes de vários fóruns
realizados nos últimos cinco anos, junto ao DRS
VI e a SES, objetivando a melhor adequação da
oferta ao que a região possui em demanda
assistencial.
Diante da incerteza do cenário atual frente às últimas definições de transferência do conjunto de
atividades do Hospital de Base de Bauru, ao complexo hospitalar do Centrinho/USP – futuro Hospital das
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Clínicas da Faculdade de Medicina de Bauru, a proposta deste plano se restringe unicamente ao perfil
assistencial atual para o período de transição. (em anexo)
As atividades de âmbito hospitalar consistem no conjunto de diagnose e terapia especializadas
para o atendimento das várias patologias clínicas e cirúrgicas em esquema de internação eletiva ou de
urgência e emergência; a proposta atual é a continuidade da oferta dos serviços hospitalares a população
de referência pactuada nas diversas especialidades médicas ofertadas: clínica médica, nefrologia,
neurologia e neuro-intervencionista, infectologia, hematologia, psiquiatria, ortopedia, cirurgia geral,
cirurgia torácica, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia buco-maxilo-facial, urologia, neurocirurgia, cirurgia
cardíaca e cardio-intervencionista, anestesiologia, cirurgia vascular e endovascular, oftalmologia e cirurgia
plástica reparadora.
Ainda dentro das atividades hospitalares, a unidade de terapia intensiva adulto, foi credenciada
no passado apenas em 24 leitos, entretanto, a proposta para 2018 é manter a solicitação de ampliação
para 28 leitos operacionais junto ao MS; outra habilitação proposta e já solicitada é a da Unidade de AVC
tipo I, juntamente com a ampliação da unidade de emergência no setor de Acolhimento do hospital.
Em relação aos outros credenciamentos da rede de alta complexidade nas quais o hospital faz
parte, a proposta é a sua manutenção nas três redes: Ortopedia e traumatologia, Neurocirurgia e
Cardiovascular; pretendemos manter as habilitações referentes aos serviços regionais, tais como:
hemonúcleo, Unidade em alta complexidade de terapia renal substitutiva, centro captador de órgãos e
centro transplantador renal.
O hospital participa ativamente na implantação das Linhas de Cuidado do AVC agudo, do Trauma
e do Infarto agudo do miocárdio, sendo a proposta institucional manter o compromisso junto aos gestores
federal, estadual e municipal, da implantação completa do componente hospitalar referente às Linhas do
Trauma e AVC agudo, atualmente em vias de finalização.
No âmbito ambulatorial o objetivo é basicamente a manutenção de atividades voltadas ao
atendimento multidisciplinar e a retaguarda da assistência hospitalar, no acompanhamento pósoperatório principalmente, já que o fator limitante neste caso é a estrutura física, inadequada e
insuficiente para qualquer tipo de ampliação de atendimento. Existem ainda serviços que necessitam de
repactuação e transição para o município de Bauru, como o pronto atendimento de Oftalmologia e o
ambulatório de Ortopedia de casos de trauma não cirúrgicos de Bauru.
Em relação ao ofertado no montante de exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos
ambulatoriais, a proposta é a adequação das metas físicas diante do acerto e repactuações dos exames
de Endoscopia digestiva alta e colonoscopia, das sessões em fisioterapia motora e, dos exames de
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Medicina Nuclear, até então ofertados pela instituição, mas atualmente em fase de transição das
responsabilidades. Neste item aguardamos as definições dos gestores em colegiados específicos.
Outro fator limitante na ampliação da oferta dos SADTs, principalmente os de alta complexidade,
é a obsolescência dos equipamentos, com rendimento inferior ao qual poderia ser ofertado se fosse
modernizado; mais adiante será apresentada proposta dos investimentos em equipamentos médicohospitalares para fazer frente às demandas por exames diagnósticos e terapêuticos, dentro do perfil
assistencial proposto ao hospital.
Concluindo o escopo da proposta de oferta de serviços, no âmbito da administração institucional,
para o ano de 2018 está programada a certificação do hospital junto ao programa do CQH, dentro das
prioridades das metas de qualidade, a qual vem sendo trabalhada desde 2013. O selo de qualidade visa
não só a qualificação da gestão, como também, o retorno do reconhecimento da população regional junto
à entidade hospitalar e, o resgate completo da autoestima dos 1.220 funcionários, os quais fazem a
instituição a cada dia se superar.
5. Volume de atividades assistenciais projetadas em 2018 para o HBB
No quadro abaixo, apresentamos a proposta para o ano de 2018, e o percentual que os mesmos
representam no grupo.
Quadro 4 – Proposta de volume de atendimentos mensal e anual em 2018

INTERNAÇÕES
mensal
Internações em Clínica médica

236

anual
2.832

SAÍDAS HOSP. EM CLÍNICA CIRÚRGICA
Eletivas

270

3.240

Urgências

200

2.400

Total

470

5.640

Primeira consulta

900

10.800

Interconsultas

200

2.400

Consulta subsequente

3.195

38.340

Total

4.295

51.540

CONSULTAS MÉDICAS
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ATENDIMENTOS NÃO MÉDICOS
Consultas subsequentes

2.500

30.000

Total

2.500

30.000

CIRURGIAS AMBULATORIAIS
Hospital Dia

60

720

Cma – cirurgia menor ambulatorial

320

3.840

Total

380

4.560

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
Consultas de urgência

1.250

15.000

18.548

222.576

Diagnóstico por US

343

4.116

Diagnóstico por Tomografia

736

8.832

Diagnóstico por Radiologia Intervencionista

60

720

Procedimentos especiais em Hemoterapia

8.000

96.000

Total

28.187

338.244

SADT EXTERNO
Diagnóstico em Laboratório Clínico

TRATAMENTOS CLÍNICOS
Tratamento em nefrologia - dialítico
Terapia especializada - Litotripsia

1.600

19.200

750

9.000

Para desempenhar suas atividades, o Hospital de Base de Bauru contará com um quadro de
pessoal composto pelas funções e quantidade de funcionários respectivos, conforme demonstrado no
quadro abaixo:
Quadro 5 – Quantidade de funcionários por função
FUNÇÃO
QTE.
FUNÇÃO
Analista de Sistemas
4 Médico
Assessor de Imprensa
1 Médico- Cabeça e Pescoço
Assessor Jurídico
1 Médico Cardiologista
Assessor Administrativo
1 Médico- Cirurgia Plástica
Assistente de Contabilidade 1 Médico- Cirurgia Torácica
Assistente Social
15 Médico- Cirurgia Vascular
Assistente Técnico de
1 Médico Clínico Geral
Direção
Assit. Técnico Adm. III
1 Médico Hematologista
At. Enfermagem
3 Médico Infectologista
Aux. Banco de Sangue
2 Médico Intensivista

QTE.
4
1
3
2
3
3
6
1
1
16
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Aux. Laboratório
2 Médico Interno
Auxiliar de Almoxarifado
15 Médico Ortopedista
Auxiliar de Cozinha
28 Médico Otorrinolaringologista
Auxiliar de Enfermagem
64 Médico Psiquiatra
Auxiliar de Jardinagem
1 Médico- Urologista
Auxiliar de Limpeza
7 Médico- Cirurgia Geral
Auxiliar de Manutenção
5 Médico- Neurocirurgia
Auxiliar de Processamento
1 Médico- Neurologia Clínica
Auxiliar Serviços Gerais
82 Motorista
Biólogo
10 Nutricionista
Biomédico
4 Oficial Administrativo
Chefe de Contas Médicas
1 Pedreiro
Chefe Faturamento
2 Pintor
Chefe Zeladoria
1 Porteiro
Coordenador
2 Psicólogo
Copiador gravador de vídeo 1 Secretária
Costureiro
4 Supervisor
Cozinheiro
9 Supervisor Técnico
Diretor
2 Técnico de Contabilidade
Diretor Financeiro
1 Técnico de Enfermagem
(Liquidante)
Eletricista
6 Técnico de Farmácia
Encanador
2 Técnico de Informática
Encarregado de setor
10 Técnico de Imobilização Ortopédica
Enfermeiro
124 Técnico de Laboratório
Farmacêutico
5 Técnico de Manutenção – Eletrônica
Técnico de ManutençãoFarmacêutico Bioq.
3
Eletrotécnica
Fisioterapeuta
12 Técnico de Manutenção Mecânica
Fisioterapeuta
4 Técnico em Nutrição
(Respiratório)
Fonoaudiólogo
1 Técnico de Segurança
Gerente
4 Técnico de Radiologia
Instrumentador Cirúrgico
3 Telefonista
Jardineiro
1 Terapeuta Ocupacional
Lactarista
5
Líder
17 Total de empregados

4
16
1
1
5
5
5
1
6
10
133
5
2
21
6
2
2
9
1
364
18
7
10
21
3
1
1
4
4
36
8
1
1.222

6. Propostas específicas para o próximo período de Convênio – curto e médio prazo


Desenvolver atividades visando capacitação e aprimoramento dos recursos

humanos, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo,
o

Através da otimização de ações da educação continuada a todo corpo técnico,
administrativo e médico;

o

Reuniões mensais do corpo clínico com discussão de temas e casos,
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o


Cursos de imersão: ACLS e ATLS para multiplicadores na instituição,

Implantação de cursos de capacitação e educação continuada – estabelecimento de

parceria com a Faculdade de Medicina da USP a partir de março de 2018 nas linhas de trauma,
urgência e terapia intensiva,


Implantação de novos protocolos assistenciais e revisão dos existentes,



Implantar novos indicadores de UTI, para gerenciamento/monitoramento da

qualidade da assistência hospitalar,


Qualificar a porta de entrada dos atendimentos em urgência e emergência no

componente hospitalar das linhas de cuidado do Trauma e do AVC agudo, dentro do pactuado na
RUE, buscando o aperfeiçoamento dos protocolos de cuidados e da educação continuada;


Realizar a assistência integrada do indivíduo nos diferentes níveis de atendimento do

SUS, da internação à reabilitação através da implantação da alta qualificada,


Realizar o matriciamento na especialidade de nefrologia, visando o adequado

funcionamento do ambulatório pré-dialitico realizado pela Unidade de Nefrologia,


Manter as internações hospitalares de média e alta complexidade voltadas para o

Sistema Único de Saúde no DRS VI – incluindo as três redes de alta complexidade em Linhas de
Cuidado do AVC agudo, do Trauma e do Infarto agudo do miocárdio,


Fortalecimento do vínculo com a rede, trabalhando com os gestores de saúde dos

municípios de abrangência do Hospital de Base de Bauru, com o objetivo de divulgar os fluxos,
capacitações e agendamentos, melhorando o processo de referência e contra referência, por
meio de reuniões com o Grupo de Trabalho dos Colegiados junto ao DRS VI;


Manter a política de Humanização, sempre visando a qualidade de atenção ao ser

humano na sua totalidade, física, psicológica e social, baseado nos princípios da Politica Estadual
de Humanização;


Aperfeiçoar os protocolos de Prevenção de Queda, Cirurgia Segura, Prevenção de

Flebite, Prevenção de Úlcera por Pressão visando o paciente em risco da Instituição, a fim de
minimizar os possíveis prejuízos de sua internação hospitalar;


Aprimorar a qualidade de atendimento multidisciplinar das enfermarias e UTI,

visando o acompanhamento global das necessidades do paciente, para um procedimento de alta
segura e de qualidade;


Aprimorar a excelência do Serviço de Hemoterapia (Hemonúcleo) e qualificar a rede

receptora de hemocomponentes para utilização segura, eficiente e capacitada,
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Intensificar as ações para disseminar junto ao corpo técnico do hospital a

importância das notificações de Tecnovigilância, Hemovigilância, Farmacovigilância e Evento
Adverso conforme protocolos de segurança;


Promover e orientar sempre que possível a sociedade para a importância da doação

de órgãos, visando manter alto nível de captação promovendo o aumento do transplante de
órgãos.
7. Sistemática econômico-financeira para operacionalização do conjunto de atividades e serviços de
saúde propostos para o HBB
Para o custeio da operacionalização do conjunto de atividades e serviços de saúde ora propostos
para o Hospital de Base de Bauru, será necessário o repasse estimado de R$ 106.897.153,00 (Cento e seis
milhões, oitocentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e três reais), a serem utilizados nos itens
abaixo relacionados para o exercício de 2018.
Quadro 6 – Proposta de recursos financeiros para custeio e investimento para o ano de 2018.
DESPESAS/CUSTEIO
(JANEIRO A DEZEMBRO/2018)
DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal
Serviços contratados
Materiais
Gerais
Despesas Tributárias/Financeiras
Total

VALORES em R$

63.715.117,08
21.249.702,68
19.598.092,08
1.562.448,12
180,00
R$ 106.125.539,96

PASSIVO TRABALHISTA*
Passivo Trabalhista (dissídio de 2 anos)
Passivos estimados Judiciais (63 ações)
Total

5.702.991,39
2.438.497,00
R$8.141.488,39

PLANO DE INVESTIMENTOS 2018**
Investimentos em equipamentos essenciais

R$ 2.595.770,00
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O método de projeção financeira para o embasamento da proposta orçamentária foi o histórico
das despesas ocorridas no ano de 2016 – referente aos serviços contratados e materiais; para o item
Pessoal e Despesas gerais utilizou-se a média das despesas ocorridas no ano de 2017 com valores
atualizados. Foi proposto um reajuste de valores da ordem de 3,5% nas despesas operacionais para o ano
vindouro.
*Existe um passivo trabalhista em julgamento no TRT sobre a aplicação das CCT’s – Convenção Coletiva
de Trabalho, referente a duas datas-bases e, caso o julgamento seja favorável à aplicação do reajuste
solicitado, além do passivo trabalhista, haverá um impacto mensal de aproximadamente R$ 310.000,00 a
maior no item Pessoal.
**Por conta da baixa patrimonial de equipamentos médico-hospitalares essenciais, por obsolescência,
optou-se pela locação destes, tais como: Microscópio Cirúrgico com Sistema de Video hd e Carona,
Autoclave, Sistema de Videocirurgia, Ventiladores Pulmonares, Monitores Multiparâmetros, Arco
Cirúrgico, perfazendo uma despesa anual de R$859.982,00 (ao mês R$71.665,00). O valor total estimado
para a aquisição destes está em R$2.595.770,00.(planilha anexa)

Botucatu, 19 de outubro de 2017.

Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente
FAMESP
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ANEXOS

1. Ofício de Manifestação de Interesse
2. Ata do Conselho Administrativo com a nomeação
3. Ata de Posse Diretor Presidente
4. Ofício GS nº 5476/2017 propondo parceria
5. Planilhas com valores do Plano de Investimentos
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