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t.

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 2OLt, 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, ltapetininga 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 lnfectologia "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
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ímpar e abriram portas para o trabalho que começou a se desenhar em2OO2, 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 300leitos e mais de L,5 milfuncionários.
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,

hepatite B, hepatite

Ce

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 20L0, 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 20L0, 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 -, gu€ passou a tratar das decisões ligadas à esfera de gestão da FAMESP, como
recursos humanos, contratos, convênios, entre outras.
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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 LL2 municípios
paulistas.

Em2Ot2, a FAMESP assumiu doisgrandes desafios: a gestão direta do Hospital Estadual

de Bauru, pois até então era apenas interveniente, e a gestão da Maternidade Santa lsabel unidade hospitalar que enfrentava dificuldades decorrentes da gestão anterior.
Em

janeiro de 20L3, 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 de20I4,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 lsabel (MSl), 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 lnfectologia "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, ltapetininga, Ourinhos e Tupã), a FAMESP emprega mais de cinco mil
funcionários.
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Em 28 de julho de 20L6, 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,
FAMESP confirma sua vocação, extrapolando os muros da Universidade e consolidando

a

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.
1.3 Objetivos Específicos

A Famesp ao manifestar seu interesse em celebrar Contrato de Gestão com a Secretaria
de Estado da Saúde para gerenciar o Hospital Estadual de Bauru "Arnaldo Prado Curvêllo"

quer dar continuidade as atividades que vem desenvolvendo com êxito desde 2013,
quando firmou o contrato de gestão que se finda em outubro de 2017.

Ao longo deste período e nos próximos 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 Estadual de Bauru continue sendo referência

em sua região para a realização de procedimentos de alta complexidade, prestando uma
assistência médica de alta qualidade.

2. DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU

- DRS VI

O Departamento Regional de Saúde de Bauru - DRS Vl/ 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 àOLS), é formada por 5 Regiöes de Saúde:

o

Região de Saúde de Bauru
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o

Região de Saúde de Jaú

o

Região de Saúde de Lins

o

Região de Saúde do Polo Cuesta

o

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, lacanga, 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, lgaraçu do Tietê, ltajú, ltapuí, Jaú, Mineiros do Tietê e Torrinha,
sendo Jaú o município sede da Região

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, ltatinga, 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 L7 municípios: Águas de Santa
Bárbara, Arandu, Avaré, Barão de Antonina, Cerqueira César, Coronel Macedo, Fartura, laras, ltaí,

Itaporanga, Manduri, Paranapanema, Piraju, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba e Tejupá, sendo Avaré
o município sede da Região.

Rua João Butignoli S/N - Distr¡to de Rubião Junior - CEP 18.618-220 - Botucatu - SP - C.P. 504

CNPJ46.230.439/0001/01-Fones:(14)3881.4805/3881.4807/3881.4809

Fax:(14)3881.4800

Reconhecida como Entidade Filantrópica através da Resoluçåo CNAS no. 152103
email: diretoria@FAMEsP.org'br
Home Page:

w¡vw.FAMESP.org.br

7

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANE APARECIDA MOURA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-09ZR-2R1S-46D9-2RQW

UNDAçAO PARA O DESENVOLVIMENTO
MEDICO E HOSPITALAR

¡l

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANE APARECIDA MOURA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-09ZR-2R1S-46D9-2RQW

UNDAçÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MEDICO E HOSPITALAR
oRGANTZAçÃO SOCTAT DE SAÚDE

Mapa 7 -

RRAS 9

segundo Região de Saúde e divisdo geogrófica municipal

DRS VI

Bau¡u

Mapa 2 - Municípios de abrangência do Hospital Estadual de Bauru.
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t¡a
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Quadro 7 - Populaçõo Geral, Populoção sem cobertura de saúde suplementar, por Região de Soúde,
RRAS

09,

SEADE 201.5.

% POP sem

População

População sem cobertura de

GeTaISEADE

saúde suplementar 20L5

20L5

(SEADE; ANS DEZ 2015)

6L2.064

389.274

63,6

334.547

28s.700

85,4

L60.235

96.144

60,0

Polo Cuesta

293.585

22L.195

75,34

Vale do Jurumirim

285.758

25s.527

89,42

1.686.L89

7.247.840

74,0

Região de Saúde

Bauru

TotalGeral

cobertura de saúde
suplementar (ANS,

DEZz9tsl

Fonte: SEADE 2015

3. HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU

9.7

H/,STo.RICO

O Hospital Estadual de Bauru- HEB - iniciou suas atividades em 04 de novembro de 2002 como
parte de um programa da Secretaria de Estado da Saúde de Säo Paulo (SES), pelo modelo de gestão de
parceria entre Estado e as chamadas Organizaçöes Sociais de Saúde (OSS), Considerando a forte parceria

entre a SES e a Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, a mesma foi escolhida como parceira nesse
convênio. Para tanto, a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP), foi incumbida

da interveniência do convênio entre

SES

e

UNESP, porque

a essa época a

FAMESP não possuía

a

qualificação de OSS. Esse convênio perdurou por L0 anos, isto é, até outubro de 2012.
Encerrado o convênio de gestão com UNESP por meio da Faculdade de Medicina de Botucatu, em

novembro de 2012, a

SES

firmou Contrato de Gestão com a FAMESP, agora qualificada como

OSS

-

Organização Social de Saúde.

Missão: Prover assistência hospitalar de excelência, administrada em concordância com os
princípios do SUS, contribuindo com a educação e o desenvolvimento científico em saúde.
Visão: Ser modelo de gestão hospitalar pública que garanta a assistência de excelência em alta
complexidade.
Valores: Ética, transparência e competência.
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3.2

oBJETIVO

O Hospital Estadual de Bauru considerado como referência em sua região para a realizaçäo de
procedimentos de alta complexidade (ex. Oncologia, Queimados, Hemodiálise, Cirurgias Cardíacas, UTls
Adulto, Pediátrica e Coronariana) tem como objetivo prestar assistência médica de alta qualidade, através

de equipe multidisciplinar especializada, ética e humanizada. Como tal, exerce papel fundamental na
estruturação das redes regionais de atenção à saúde.

3.3

PERFILASSISTENCIAL

O Hospital Estadual de Bauru "Dr. Arnaldo Prado Curvêllo" (HEB) é hoje o que a Secretaria de
Estado de Saúde classifica como Hospital Estruturante: "São serviços hospitalares de grande porte e
considerados referências em suas regiöes para a realização de procedimentos de alta complexidade, como

hemodiálise, cirurgias cardíacas, tratamentos de oncologia, tratamento de queimados, entre outros".
Como hospital estruturante, o HEB exerce papel fundamental na estruturação das redes regionais de
atenção à saúde, devendo ser protagonista da referência e contra referência no sistema de saúde. A
unidade atende pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), abrangendo 68 municípios do
Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-V|), com população estimada de 1,8 milhão de pessoas.
Gerenciado pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP), é certificado como
Hospital de Ensino, desde maio de 2006, e, portanto, é importante campo de ensino para profissionais de
saúde da região.

Estrutura física assistencial
A estrutura do Hospital é composta de quatro blocos distintos, conforme descrição:

o
o
o

BLOCO I e ll: Administração, Apoio, lnstalação hospitalar;
BLOCO lll: Ambulatórios, Hemodiálise, Ressonância
BLOCO lV: Suporte técnico

Capacidade lnstalada:

¡

8 Unidades de internação:
N9 LEITOS

UNIDADE

Coronariana

19

Queimaduras

12

Pediátrica

34

Cirúrgica

72

Clínica Médica (3)

t27

Oncológica

20

rorRl

284

rrurenrunçÃo
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a

6 Unidades de Terapia lntensiva: (s-UTl/ 1 -UCl)
N9 LEITOS

UNIDADE

tt

Adulto
Cirúrgica

a

5

Pediátrica

tt

Queimaduras

4

Coronariana

9

Unidade Cuidados lntermediários (UCl)

7t

TOTAL UTr/UCt

51

3 Centros Cirúrgicos:
UNIDADE

SALA CIRÚRGICA

Principal

10

Ambulatorial

3

Queimaduras

2

TOTAL DE SALAS

a

15

Ambulatório Geral de Especialidades:
AMBULATÓRIO

a

SALAS

Consultórios

35

Procedimentos, apoio e exames

27

TOTAL DE SALAS

49

Acolhimento:
ACOLHIMENTO

LEITOS

Leitos de observação

3

Leitos de internação

6

TOTAL DE LEITOS

9
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o

Serviços Tratamentos Clínicos:

o
o
¡

Centro de Terapia Renal Substitutiva;
Centro de Tratamento Oncológico.

Outros Tratamentos não Médicos (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, Serviço Social,
Psicologia, e Terapia Ocupacional)

o

SADT

-

o

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutica:

Centro Diagnóstico por lmagem: Tomografia, Raio

X, Ultrassom, Mamografia,

Endoscopia, Eletroencefalograma;

o

Centro Diagnóstico Cardiovascular: Hemodinâmica, Ecocardiograma,

Doppler,

Eletroca rdiogra ma, Holter, Ma pa, Ava liação Ergométrica (esteira );

o
o
o
o
o

Serviço de Ressonância Magnética;

Laboratório de Análises Clínicas;
Laboratório de Anatomia Patológica;
AgênciaTransfusional.

AssistênciaFarmacêutica:

o

Farmácia Hospitalar: L Farmácia Central e 2 Farmácias de Apoio (Centro Cirúrgico e
QuimioteraPia);

o

Farmácia de Medicamentos Especializados

-

FME.

Especialidades médicas:

Acupuntura, Alergologia e lmunologia pediátrica, Anestesiologia, Cardiologia adulto e pediátrica,

Cirurgia Cabeça

e

Pescoço, Cirurgia Cardíaca adulto, Cirurgia Geral, Cirurgia Oncológica, Cirurgia

Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Dermatologia,
Endocrinologia adulto

e pediátrica, Gastroenterologia adulto e pediátrica, Ginecologia,

Hematologia,

lnfectologia, Mastologia, Nefrologia adulto e pediátrica, Neurologia adulto e pediátrica, Oftalmologia,
Oncologia adulto

e pediátrica, Ortopedia e traumatologia adulto e pediátrica,

Otorrinolaringologia,

Pneumologia adulto e pediátrica, Psiquiatria, Reumatologia adulto e pediátrica, Traumatologia e Urologia

adulto e pediátrica.
Especialidades não-médicas:

Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia hospitalar, Psicologia, Serviço
Social e Terapia Ocupacional.
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Procedimentos diagnósticos e terapêuticos

Audiometria/lmitanciometria, Broncoscopia, Biópsias guiadas por Ultrassom ou Tomografia
Computadorizada (p.ex. linfonodos, cervical, pulmonar, mamária, pancreática, próstata, renal e hepática),
Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF), Core Biopsy, Uretrocistoscopia, Uretrocistografia, Colposcopia,

Densitometria óssea, Eletrocardiograma, Ecocardiograma/Doppler, Endoscopia Digestiva Alta,
Colonoscopia, Eletroencefalograma, Espirometria, Exames oftalmológicos (p.ex. angio-oftalmo, OCT,
biometria, campimetria, dacriocistografia e ultrassom ocular), Exames de análises clínicas, Exames de cito

e

anatomopatologia, Laser para uso oftalmológico

e odontológico,

Mamografia, Nasofibroscopia,

Hemodinâmica, Hormonioterapia, Holter/MAPA, Pulsoterapia, Quimioterapia, Radiologia Simples e
contrastado, Ressonância Magnética, Teste Ergométrico, Tomografia Computadorizada, Urofluxometria,
Ultrassonografia (simples e doppler).
Procedimentos cirúrgicos
Cirurgias ambulatoriais de pequena

e média

complexidade

e Hospital Dia, nas especialidades:

dermatológicas, cirurgia plástica, oftalmológica (ex. pterþio, calázio, blefaroplastia e catarata), urológicas,
proctológicas, ginecológicas, ortopédicas.
Cirurgias hospitalares nas especialidades de cirurgia cardíaca, cabeça e pescoço, geral, pediátrica,
plástica, vascular, ginecológica, oncológica, urológica, ortopédica, otorrinolaringológica.

3.4 ENSINO E PESQUISA
O

HEB recebeu

a certificação de Hospital de

Ensino

em 2006, sendo a última visita

de

recertificação ocorrida em dezembro de 20L2, pelos representantes do Ministério da Saúde e da
Educação.

Desde então, em cumprimento ao exigido pela Portaria lnterministerial, que "Estabelece os

requisitos para certificação de unidades hospitalares como Hospitais de Ensino", recebemos Residentes
oriundos do Programa de Residência Médica da FMB/UNESP em diversas especialidades assim como,
Residentes do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais de Bauru (HRAC), na especialidade de
Otorri nola ringologia.
A partir de2Ot4, com o credenciamento de Programas de Residência Médica próprios da FAMESP

-

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar), passamos a ter residentes de PRMs próprios

nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral e Pediatria.
Os residentes FAMESP atuam nas unidades hospitalares administradas pela Fundação, além das

Unidades Básicas de Saúde e Pronto Socorro do Município de Agudos e Pronto Socorro e Hospital das
Clínicas do Município de Botucatu. No

totalforam 23 residentes

FAMESP atuando em 20L6 (RL e R2).
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No mesmo ano,146 residentes dos PRMs da FMB/UNESP, atuaram nas áreas de Clínica Médica,

Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Cirurgia Cabeça

e

Pescoço,

Oftalmologia, UTI Pediátrica e Cardiologia Pediátrica além de 03 residentes do PRM do HRAC (Centrinho),
na especialidade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço.

Aliado à Residência Médica, atuaram em 2015 na lnstituiçã o, L92 internos do curso de Graduação

em Medicina da Unicastelo

e

Unilago, nas áreas de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Pediatria e

Ginecologia/Obstetrícia, além de 999 estagiários dos cursos de graduação de: Técnico de Enfermagem,
Técnico de Radiologia, Biomedicina, Sistemas Biomédicos, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social
e Medicina (estágios optativos).

Computamos também 29 visitas técnicas no ano de 2Ot6, realizadas por alunos de diversas
instituições de ensino assim como profissionais de outras áreas.
Somando à questão do ensino foram protocolados e desenvolvidos 83 projetos científicos na
lnstituição.
A validade da Portaria encerra-se em 3OlL2/20L7, portanto acreditamos receber nova visita de

recertificação em 20L8.
A atuação de alunos nas diversas modalidades de ensino vem aumentando de forma considerável

a cada ano, em conformidade com os critérios para recertificação de Hospital de Ensino e
cumprimento à Missão do Hospital Estadual de Bauru em fomentar o ensino e pesquisa no

em

HEB.

Por sua própria origem, a FAMESP entende que o ensino é um dos pilares de sua atuação em
gestão de saúde, o que proporciona à assistência um relevante diferencial. Tanto é que as unidades de
saúde sob sua gestão são palco de pesquisas e estudos de caso para alunos e docentes da Faculdade de

Medicina de Botucatu (FMB-Unesp)

e da

Faculdade

de Odontologia de Bauru

-

USP (FEO-USP)

reafirmando a já tradicional parceria entre as duas instituições e permitindo, por meio de publicações e

trocas de experiências, o enriquecimento do cenário científico nacional. Essa bem-sucedida parceria
conferiu à FAMESP expertise para ampliar a oferta de campos de ensino para outras faculdades e
instituições acadêmicas.
O Hospital Estadual de Bauru (HEB), é a unidade que concentra o maior campo de atividade de
ensino dentre as unidades administradas pela FAMESP.

No período de 2006 aos 2OL7,4137 estagiários, 1460 estudantes de Medicina em regime de
internato e 1595 médicos residentes de programas externos, além de 70 profissionais de Odontologia por
mês, entre estagiários e pós-graduandos, que iniciaram atividades em Setembro/2016.

A partir do momento em que a Fundação assumiu a gestão de outros serviços de saúde na cidade

de Bauru, o olhar para o ensino também foi expandido.
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Entre 2013 e2014, com a criação do escritório da FAMESP em Bauru, houve a centralização do

Núcleo de Ensino

e

Pesquisa (NEP), que antes era um serviço restrito

ao HEB, possibilitando

o

mapeamento e oferta de vagas analisando-se os perfis dos serviços, otimizando o processo.
Para além dos números, a Fundação tem se destacado em Bauru e região como a instituição que

mais abre portas para que estudantes vivenciem a rotina de assistência em serviços do Sistema Único de
Saúde (SUS).
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3.5

EDUCAçÃO PERMANENTE/CORPORATM

Em relação ao treinamento de profissionais para a realização de tarefas específicas às suas
funções, fato este de competência do Setor de Recursos Humanos /Educação Permanente, informamos
que no ano de 201-6 foram contemplados funcionários de diversas áreas do Hospital Estadual de Bauru e,

ressaltamos que funcionários das Unidades FAMESP, instaladas na cidade de Bauru, conforme suas
disponibilidades participaram de Palestras nas quais lhes foi estendido o convite.
Foram realizados treinamentos em todos os seguimentos hospitalares, ou seja: Unidades de

lnternação, Unidades de Apoio, Unidades Administrativas, Recepções

e

Unidades Ambulatoriais.
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Treinamentos estes, focados em manuseio de equipamentos e estocagem à incorporação de técnicas
seguras para o atendimento aos pacientes, tais como reforço à Assepsia e outras específicas.
Ressaltamos ainda palestras,

ora focadas em saúde, ora em cumprimento das legislações

pertinentes à prevenção de acidentes e segurança do paciente.

a

Salientamos

preocupação

em proporcionar eventos internos aos funcionários para fins

motivacionais e permeados pelas diretrizes do Plano Nacional de Humanização.
Tais atividades foram monitoradas e lançadas às participaçöes no sistema de armazenagem de

informações TOTVS. Quanto à aquisição de saberes e sugestões realizaram-se tabulações para fins de
melhorias.
Sendo assim, ao longo do ano de 2016 foram realizadas 439 atividades que visaram capacitar,
reciclar ou abordar a qualidade de vida e do trabalho dos colaboradores da lnstituição.

3.6

KANBAN

O sistema Kanban é uma metodologia de trabalho originário da indústria e inicialmente tinha
como objetivo controlar o movimento de materiais entre centros de trabalho, bem como a produção de
novos materiais para recolocar aqueles mandados para o próximo centro de trabalho, usando apenas
sinais visuais simples como cartões de informações.
Esse sistema

adaptado para área hospitalar pode ser entendido como uma ferramenta de gestão

que permite se certificar e garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente, visto que todo
tratamento dado é acompanhado da internação até o momento da alta.
Como é feito no HEB:

Promovendo a interação entre os processos assistências e de apoio que são necessários para o

tratamento do paciente. Essa integração consiste no acompanhamento dos exames

e

demais

procedimentos que são realizados visando a agilidade na execuçäo dos exames, na liberação dos laudos
bem como nas tomadas de decisões/conduta.
Os médicos assistentes são agendados um dia na semana para passagem de plantão dos pacientes

sob seus cuidados, quando é realizado uma discussão de cada caso visando oferecer e garantir todo o
suporte necessário para condução do tratamento.

Também são realizadas reuniões semanais com

a

equipe multidisciplinar (enfermeiros,

assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeuta, escritório da qualidade e
gerenciamento de risco) onde é feito a passagem caso a caso de todos os pacientes internados para
discussão dos cuidados que estão sendo prestados

e também para monitorar o planejamento

da

assistência, visando a resolutividade dos problemas tornando a rotina de trabalho mais dinâmica.
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Para garantir

a continuidade da

assistência

DE SAÚDE

no pós-alta e evitar reinternações, o

Kanban

acompanha toda a intervenção do processo de alta hospitalar junto ao município de origem e a rede
familiar, especialmente para os pacientes acamados ou que necessitam de cuidados especiais.
As reuniões com a equipe médica e multidisciplinar permitem elencar as falhas assistenciais que

estão impactando diretamente nos resultados e também levantam oportunidades de melhoria que
poderiam trazer resultados mais eficazes e eficientes garantindo um cuidado mais seguro ao paciente.
lsso permite levantar a necessidade de revisão e também do cumprimento do que

foi descrito

nos

protocolos e contratos entre processos de trabalho que estão padronizados na instituição bem como
indicar a necessidade de treinamento da equipe assistencial de apoio para evitar a reincidência de eventos
adversos e a intervenção de falhas latentes existentes no processo.

Outra atividade realizada pelo Kanban é o controle das demandas do SAU referentes a queixas

dos usuários, envolvendo os médicos, equipe multidisciplinar ou serviços prestados pela instituição,
visando atuar na melhoria do processo entre as unidades e o relacionamento com o paciente.

Trajetória:

o

Agosto/2016: início das atividades monitorando 86 leitos;

o

Dezembro/20I6: monitoramento de L29 leitos e ampliaçäo das atividades de suporte à equipe

médica, de enfermeiros ou demais membro da equipe multidisciplinar que solicitaram
intervenção do serviço;

o

Janeiro/2017: monitoramento de IT2leitos e expansäo do serviço, mantendo as reuniões com

a

equipe médica e com a equipe multidisciplinar.
Resultados obtidos:

o Aumento

o

na rotatividade de leitos;

Melhorias no envolvimento da equipe médica visto que aumentou a solicitação de intervenção
no agendamento dos exames, na liberação de laudos e outros procedimentos necessários para
tomada de conduta. Além disso, reduziram o pedido de exames desnecessários buscando busca
de alternativas no tratamento;

o

Diminuição da complexidade dos pacientes internados, mostrando que os gastos disponibilizados

com a assistência de enfermagem e com materiais médico-hospitalares foram empregados em
número maior de pacientes;
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a

O aumento na rotatividade resulta em melhorias na qualidade assistencial, visto que reduz o

tempo de exposição dos pacientes às complicações que são passíveis de ocorrer no ambiente
hospitalar, refletindo diretamente na redução dos custos pelo menor uso de recursos assistenciais
(materiais, procedimentos, exames e demais intervençöes).

3.7

HUMANTZAçÃO
Desde a inauguração do HEB, há uma constante preocupação por parte da gestäo em implantar

ações de caráter humanizador que abarquem tanto a atenção ao usuário como os trabalhadores da saúde.

Algumas das diretrizes da Política Nacional de Humanização

-

PNH foram implantadas

já em 2004,

praticamente junto com a própria Política, como é o caso da Defesa dos Direitos do Usuário e Ambiência.
Ao longo dos anos com a ampliação das atividades assistenciais, envolvimento dos trabalhadores

e apoio dos gestores, as práticas foram se solidificando de forma a concretizar a Política na lnstituição.

Atualmente, a Humanização alcançou um patamar institucional diferenciado graças a visão da atual
gestão, ocupando um lugar especial devido a parceria e construção coletiva das práticas que envolvem

ativamente a Diretoria Executiva, a Comissão de Humanização, o Setor de Recursos Humanos, a Educação
Permanente

e os próprios trabalhadores.

Esforços estão sendo realizados no sentido

de promover

mudanças nos modos de gerir e cuidar, aproximando o trabalhador da saúde não somente dos conceitos
da PNH, PEH e SUS como promover melhorias na atençäo de forma geral.

Tanto o HEB como as demais Unidades sob gestão FAMESP, seguem uma linha de trabalho que
engloba a atuação com Comissões de Humanização internas e Grupos de Trabalho de Humanização
(encontros entre representantes das Unidades, articuladora de Humanização da DRS-VI e

SES,

que são

figuras valiosíssimas para todo o processo) para a construção coletiva de práticas e ações de forma

a

uniformizar a assistência humanizada e valorizar as práticas humanizadoras.
Vale ressaltar que várias ações da PNH estão se consolidando desde que a gestão atual assumiu,

contado com a parceria das articuladora e apoiadora de Humanização (DRS Vl e SES), dentre elas:

a

foi reformulada em 2015

e

Comissão de Humanização do Hospital Estadual de Bauru (HEB) que

atualmente encontra-se atuante na discussão para implantação das ações, assim como a participação dos
integrantes no Grupo de Trabolho em Humonização (GTH) e Coletivo AME e Hospitais FAMESP, Ampliação
do horário de visitos a todos os pacientes internados (8 horas diárias), a lmplantação da permanência de

acomponhontes nas Unidades Fechadas (UTls, CTI e Unidade de Tratamento de Queimaduras
Alta responsávet/ qualificada

-

projeto Kanban e Unidade de Tratamento de Queimaduras

-

-

UTQ), a

UTQ, além

das ações envolvendo os trabalhadores como a Gestão Participotiva e outros movimentos internos (tabela

em anexo).

Rua Joäo Butignoli S/N - D¡strito de Rubião Junior - CEP 18.618-220 - Botucatu - SP - C.P. 504

CNPJ46.230.439/0001/01-Fones:(14)3881.480513881.4807/3881.4809 Fax:(14)3881.4800
Reconhecida como Entidade Filantrópica através da Resolução CNAS no. 152103
email: diretoria@FAMEsP.org.br
Home Page:

www.FAMESP.orq.br

18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANE APARECIDA MOURA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-0A3M-HARN-5IHW-356X

J

rl

oRGANTZAçÃO SOCTAT DE SAÚDE

Abaixo seguem elencadas todas as ações desenvolvidas no HEB e, num segundo momento,

as

diretrizes que fazem parte do Plano lnstitucional de Humanização em vigência, conforme preconiza

a

Política Nacional de Humanização - PNH.

Programas e ações de caráter humanizador no Hospital Estadualde Bauru 120L6-2OL7l

¡

Voluntariado

-

parcerias com a comunidade voltadas sobretudo a ambiência hospitalor, no

sentido de amenizar os efeitos negativos da hospitalização e tornar o hospital um local mais
acolhedor. São realizadas atividades lúdicas, distratoras, musicais, bingos, entrega de brindes e
mimos, atividades de artesanato, atividades religiosas, datas comemorativas, entre outras. Alguns

projetos ocorrem diariamente, outros semanalmente, tanto em Unidades de lnternação como
em ambulatório, para os pacientes pediátricos e adultos.

¡

Ações voluntárias

- Projetos de Extensão

Universidades públicas

e

-

(parcerias com Universidades)

parcerias com

particulares através de estágios extracurriculares como também

desenvolvimento de projetos de pesquisa, reafirmando

a

valorização do HEB enquanto hospital-

escola.
a

Equipe Multiprofissional de Referência: a atuação do Psicólogo Hospitalar

-

o psicólogo está

inserido atualmente em todas as Unidades de lnternação do HEB, incluindo as Unidades de

Terapia lntensiva, CTI
Hemodiálise

e

e

Unidade de Tratamento de Queimaduras

e

Ambulatórios de

Oncologia. Além dos atendimentos psicológicos envolvendo pacientes e

familiares para acompanhamento das demandas hospitalares podendo ser individuais ou

grupais (grupo para orientação

de

cuidadores, grupo

de apoio, grupo com

equipe

multiprofissional entre outros), também faz parte da equipe multiprofissional de referência,
realiza discussão de caso visando Clínica ampliada

e elaboração de Projeto Terapêutico

Singular, objetivando a Alta qualificada e responsável. A equipe de Psicologia também auxilia

na implantação dos vários dispositivos da PNH e PEH, participando de treinamentos

e

capacitações, reuniões multiprofissionais, sensibilizações entre outros.
a

Equipe Multiprofissional de Referência: a atuação do Serviço Social

-

a assistente social está

inserida nas várias Unidades de lnternação do HEB, incluindo as Unidades de Terapia lntensiva,
CTI e Unidade de Tratamento de Queimaduras e Ambulatórios de Hemodiálise e Oncologia. Os

atendimentos sociais visam minimizar as dificuldades sociais que possam interferir

na

permanência hospitalar, além da garantia e efetivação dos direitos dos usuários. Juntamente com

os atend¡mentos individuais e grupais (orientação de cuidadores, grupos com

equipe

multiprofissional, entre outros) são realizadas discussöes de caso visando Clínica ampliada e
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elaboração de Projeto Terapêutico Singular, objetivando a Alta qualificada e responsável. A
equipe de Serviço Social também auxilia na implantaçäo dos vários dispositivos da PNH e PEH,
participando de treinamentos e capacitações, reuniões multiprofissionais, sensibilizações entre
outros.

¡

Ações por iniciativa de funcionários

o
o
r

Ações voltadas aos usuários e funcionários realizadas por funcionários. lniciado em 2004.

-

Projeto "Ler é uma viagem"

Biblioteca Móvel. lniciado em 2005.

Ações voltadas ao trabalhador da saúde

-

ações e programas voltados aos funcionários de toda

a instituição, refletindo a parceria entre Diretoria Executiva, lideranças, funcionários, Recursos
Humanos e Educaçäo Permanente. Busca-se a valorização e formação dos trabalhadores para

construção conjunta de um novo olhar acerca do cuidado e das práticas de saúde, bem como

a

as

formas de gestão hospitalar.

o

Ações voltadas a comunidade

-

parcerias entre a instituição e comunidade para realização de

campanhas educativas visando

a

promoção, proteção

e

educaçäo em saúde, além de

responsabilidade social. Também existem parcerias com organizações para aquisição de
equipamentos e reformas como é o caso da Associação Bauruense de Combate ao Câncer

-

ABCC

e Rede Mc Donald's que revertem a arrecadação do Mc Dia Feliz para melhorias da instituição
(aparelhos, Quimioteca, Brinquedoteca, UTI Pediátrica).

o

Campanhas educativas para a promoção, proteção e educação em saúde como Outubro
Rosa, Novembro Azul, Doação de Órgãos e Tecidos, Hepatites Virais, Dia Mundial do Rim,

Diabetes, Hipertensão, Prevenção de Queimaduras, entre outros. lniciado em 2004.

o

Programa de Aprendizagem

em parceria com o

SENAC Bauru ("Jovem Aprendiz") -

Responsa bilidade Social. I niciado em 2OL2.

Plano tnstitucional de Humanização (PlH) e lmplantação das Diretrizes da Política Nacional de
Humanização
Plano institucional de Humanização

-

-

PNH

PIH - Atendendo a Resolução SS - 116, de

27-tl-2)Lz

da Secretaria

de Saúde do Estado de São Paulo, foi elaborado o Plano lnstitucional de Humanizaçäo (PlH) com vigência
2OL6

-2OL7, o qual ao longo do período está sendo implantado, discutido e atualizado.
Assim, frente à necessidade de desenvolver uma nova cultura de atendimento à saúde, com um

olhar humanizado através da implantação de ações que englobem os diferentes sujeitos envolvidos no
processo saúde-doença (usuários, trabalhadores da saúde e gestores), torna-se essencial a elaboração de
um PIH para nortear o planejamento e as estratégias em conformidade com o que preconizam as Políticas

vigentes (PNH e PEH). O PIH do HEB busca desenvolver um conjunto de ações integradas e articuladas
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tanto na área da assistência hospitalar visando a melhoria da qualidade de atendimento oferecida aos
usuários, como nas relações de trabalho, envolvendo a gestão e os trabalhadores da saúde, garantindo
assim a troca de saberes, de práticas e a construção coletiva de uma nova história dentro da instituição.

Desta forma, estão contempladas no PIH ações referentes a Ampliaçäo do horário de visitas e

permanência de acompanhantes, Alta qualificada/ responsável e Gestão Participativa, que seguem as
diretrizes da PNH conforme o quadro abaixo, além de outras já implantadas no
DIRETRIZ PNH

o) Defesa

dos

Direitos do usuário

DtsPostrtvos/ AçöEs

DESCRTçÃO

7. AmplÍação do horário de

7. V¡s¡ta de I

Visitas - 2075

diários (08 às

púauco aeuffrcAoo

RESULTADOS ESPERADOS

horas

1,

1.

20hs)

intern ados e v¡s¡to ntes

v¡

2,

lniciado em 2075

os

pac¡entes

Aumentar ocesso

sita nte

s ; g ø rq

de

nti r vl n cul os

2. lniciado em 2076 nos

2.

em

UTls e UTQ, em 2077 no

e/ou acomponhantes

Unidades Fechadqs - 2076

cTt

Unidades Fechadas

e

3. Seruíço de Atendímento qo

3. Serviço de escuta ao

3.

3. Fortalecer participação do

cidadão qtravés

(trqbdlhodores do saúde,

usuório otrovés de

sistema informatizodo

gestores, equipes)

quolificado. lnformoção de

pqra registro

das

externos (usuários)

monifestações

com

Permqnêncíq

øcompønhantes

UsuárÍo (SAU)

-

2003

ligação diretq o

b) Clínico Amplíodo

Todos

de

2,

Õ

HEB.

7. Altq

responsável nq

Unídøde de Trøtqmento de

Queimaduros

PTq

com

Usuários

das

internos

e

do

Assegurar acesso

PTS e

de

olta

(articuloção com rede),

poc¡entes montendo vínculos
projeto de vida

gestores

escuto

promovendo

serviço

melhorias contínuos.

7.

1. Oferecer trqtomento
e
diferenciado

Poc¡entes, fomiliares

e/ou ocomponhontes

da

\JTQe equipe de saúde

individualizodo, evitando a

e minimizondo
seqüelos estéticas,

reinternação

Pro¡eto Terd pêutîco Síngulør

trabalhando

(Prs)

voriáveis do alta e/ou

as

permonência com uma

funcionois

visã o m

øos

SES

7. Eloboroção de
plonejamento

de

Pacientes, familiares

ulti p roÍiss

com

io n o

e

psicológicos.

60rantir encam¡nhamentos

I

e

ocom po n ha mento pós alto

2,

Projeto

Kdnbdn

quolílícoda/

nas

ClínÍcas

(alta

responsável)
MédÍcqs,

2, Programaçdo da olto

otravés assessoria

de

interconsultos, ocesso

Oncológìcø e Pedìátricø -

precoce

2016

especialidades de o poio,

avolioção

às

de

2.

Usuários

(pocientes,

do

serviço

fomiliores,

2. Saneomento de condições
que possam se relocionar oo

ocomponhontes) e equipe

prolongomento do tempo de

de saúde

internoção dos pacientes

risco de

permonêncio

prolongada

e

atuoção

ambulatoriol
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DtsPostrtvos/

DIRETRIZ PNH

c) Vdlorização

do

Trøbølho eTrqbalhador

AÇÕEs

7. Escuta Quolificodo

trabalhadores:

PÚBLICO BENEFICIADO

DESCRTçÃO

de

6estão

Porticipativo - 2075

7.

lnserção

de

umø

culturq de pørticipação

7.Trqbølhqdores dq Søúde
e usuârios

do SUS

RESULTADOS ESPERADOS

l.Conhecer

a

realidade

institucional, relações

de

no gestão hospitølør e

trabalho,

conhecìmento

ocupacionais e propor ações

espdço

qtruvés

do

de trabalho
da análíse

SWOT/ pesquisd

de

demandas

intervenção, melhorias

e/ou mudanças nas relações

de trabalho, valorizando

de

a

do trabalhador da

clìmø para promoção

escuta

de umø mudança na

saúde, buscando fortalecer o

visão do

protagon¡smo e a cogestão

gestão

hospítalar.

d)

Fomento

às

grupa lÍdodes, coletivos

7.

e redes

Humonizaçõo (CH)

Comissão
-

de

2014

7.

Reuníões mensoîs

com membros de váríos

T,Trqbqlhodores dq Saúde
e usuáríos

do SUS

l.Dissem¡nar, discutir

e

as

e

implantar

diretrizes

e PEH,

setores pqra d¡scussão

dispositivos da PNH

e ímplantøção da PNH/

incentivando mudanças nas

PEH

formas de gerir e cuidar

e øções de caráter

humønizødor no HEB

2. Grupo de Trabalho

Humonização

de

(GTH)

FAMESP e Coletivo AME e

Hospitois FAMESP

3,

-

2014

Nticleo de Educoçõo

Permanente
-

Reuniões períódicøs

com

representøntes

2074

Participaçdo

técnicas

e

unìþrmìzando

a

orticulodorø/

do

apoiadoro

DRS

vl/

PNH

e

øções de cøráter

humqnízqdor nos Unîdodes

SEs

FAMESP

3. Encontros parq
plønejamento e
de

3.Trøbqlhadores da Søúde
e usuários do SUS

dspectos

3,Discutír e planejar øções,

trocqr

experíências

e

dificuldødes entre os seruiços

e

Humønização entre
em

Encontros, Fóruns
Humonização

do SUS

PEH,

implantação das Díretrizes

ligodos a EP

eventos

e usuários

2.Díscutir PNH/

dqs Unìdades FAMESP e

díscussão

4.

2.Trabalhadores dø Soúde

e

Humonizoçõo (NEPH) do
DRS Vt

2.

munîcípíos e seruiços

e

sobre

4.

vis¡tos

ouv¡nte

Particípoção como
ou

4. Trabølhødores do Soúde

4. Agregar conhecimentos,

e usudrÍos do SUS

compartilhør

exper¡ênc¡øs,
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dpresentøção de
experíêncías em
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ínstitucíonoís

conhecer servìços
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s.s

sE+vtço DE ATEND¡,MENTa Ao

usuÁnn $nu)

índice Geral de Satisf'ação - 20t6
0 983900929

o,9so26253

0,9466541

De acordo com a pesquisa de satisfação aplicada, é possível observar que o tempo de espera

para atendimento interfere diretamente na satisfação do usuário pelos serviços de recepção e assistência

de enfermagem, no entanto, de forma mais representativa pela equipe médica. Por meio

de

recomendaçöes do SAU, ações pontuais junto aos profissionais médicos envolvidos têm sido adotadas,
como também, com as equipes administrativas na revisão de processos de trabalho.

Ainda com foco na qualidade do atendimento, o SAU vem participando de treinamentos e
capacitações, realizados pela equipe da Educação Permanente, com o intuito de promover uma reflexão
sobre o papel do profissional do atendimento vinculado a proposta da Política Nacional de Humanização

dentro do Sistema Único de Saúde (inclusive para os novos funcionários por meio da Capacitação
Admissional).

Quanto ao espaço físico, alguns apontamentos são de problemas estruturais (nivelamento
dos pisos dos banheiros dos quartos de internaçäo) e outros implicam diretamente na conservação de
espaços comuns utilizados pelos usuários (a frequência de revisão dos banheiros foi ampliada e existem
várias sinalizaçöes de que o usuário pode e deve ajudar na conservação da limpeza destas áreas).

Ainda sobre o índice geral de satisfaçäo, 98% dos usuários indicariam esta instituição de
saúde a um parente ou amigo.

Acompanhar e avaliar os níveis de satisfaçäo apresentados pelos usuários, por meio das
Pesquisas de Satisfação e das demandas espontâneas permite a identificação de possíveis pontos de
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insuficiências que podem servir de alerta aos gestores para readequações e propostas de melhoria. Em
20L6, esta parceria SAU - Gestores

-

Diretoria Executiva se intensificou de forma bastante representativa.

D|SCR|M|NAçÃO DOS SERVTçOS DE ASSTSTÊNCIA À SAÚDE
oFERTADoS À populAçÃo pelo HosptrAl ESTADUAL DE BAURU

4.

A SEREM

Como já enumerado no perfil assistencial do Hospital Estadual de Bauru, serão oferecidos todos
os serviços e atendimentos médicos, não-médicos, cirúrgicos e multidisciplinares detalhados a seguir.
ESPECIALIDADES M DICAS

Alergologia e lmunologia

Nefrologia adulto e pediátrica

Anestesiologia

Neurologia adulto e pediátrica

Cardiologia adulto e pediátrica

Cirurgia Torácica

Cirurgia de cabeça e pescoço

Oncologia adulto e pediátrica

Cirurgia Geral

Cirurgia Cardíaca

Cirurgia Pediátrica

Oftalmologia

Cirurgia Vascular

Ortopedia adulto e pediátrica

Dermatologia

Otorrinola ringologia

Endocrinologia adulto e pediátrica

Pneumologia

Gastroenterologia adulto e pediátrica

lnfectologia

Ginecologia

Reumatologia

Hematologia

Urologia

Mastologia

Cirurgia Plástica

ESPECIALI DADES NÃO-M ÉOICNS

Enfermagem
F¡sioterapia
Fonoaudiologia
Odontologia Hospitalar
Com

anestesiologia

Psicologia

Nutrição
Terapia Ocupacional
Serviço Social
Sem anestesiologia
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s.

voLUME DE

ATTVTDADES ASS|STENC|A|S PROJETADAS (NOVEMBRO
DEZEMBRO DE 2OL7l PARA O HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU

E

ATIVIDADE HOSPITALAR

932

Clínica Médica
Clínica Obstétrica

0

CIínica Pediátrica

2s6

Clínica Psiquiátrica

0

1.188

Total

988

Eletivas

300
1.288

Urgências

Total

Cirurgia Hospital- Dia

180

Cirurgias Ambu latoriais
Total

1.020
1.200

0

Psiquiatria Hospital - Dia

L.5L4

Consultas de Urgência

ATIVI DAD E AM BU LATORIAL

- Primeiras Consultas Rede (agendamento CROSS)

3.644

- lnterconsulta

1.986

- Consulta Subsequente

13.o42
Total Consultas
ndamento

- Primeira Consulta
- Interconsulta

L8.672
0

CROSS)

1.400
2.600

- Consulta Subsequente
- Terapias (sessões)

L.800

TotalAtendimentos

5.800

830

Radiologia
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Tomograf ia Com putado rizada

802
288

Resson. Magnética

360

Ultrasso

Medicina Nuclear in Vivo

0

380
0

Radiologia I ntervencionista
Métodos Diagnósticos em Especialidades
Procedimentos Especiais Hemoterapia
Total SADT EXTERNO

L.180
0
3.840

Tratamentos Clínicos

Tratamento onco - Radiotera
Tratamento onco - Quimiotera
Tratamento em Nefrologia - Trat.dialítico
Terapia especializada - Litotripsia
Para desempenhar suas atividades,

0
3.000
4.600
0

o Hospital

Estadual de Bauru contará com um quadro de

pessoal composto por empregados, conforme o quadro abaixo:
HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU
TOTAL DE EMPREGADOS NA FUNçÃO

Analista de Sistemas
Assessor de lmprensa
Assistente Ad mi n istrativo
Assistente Social
Auxiliar de Almoxarifado
Auxiliar de Gozinha
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Jardinagem
Auxiliar de Manutenção
Auxiliar Serviços Gerais
Bibliotecário
Biólogo
Biomédico
Farmacêutico Bioquímico
Citotécnico
Gonsultor Juridico
Coordenador
Costureiro
Cozinheiro
Eletricista
Encanador
Enfermeiro

I
1

16
12

6

40
12
1

I
16
1

4
13
5
1

1
1
1

I
7
2
167
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Enfermeiro do Trabalho
Enfermeiro Perfusionista
Engenheiro Mecânico
Engenheiro Segurança do Trabalho
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Gerente
Jardineiro
Lactarista
Médico Acupunturista
Médico Anátomo Patologista
Médico Anestesiolog ista
Médico Gardio Ecocardiografista lnfantil
Médico Cardio Hemodinamicista
Médico Cardiologista
Médico Cirurgião Gabeça e Pescoço
Medico Cirurgião Cardiovascular
Médico Cirurgião Geral
Médico Girurgião Oncológico
Médico Cirurgião Pediátrico
Médico Cirurgião Plástico
Médico Cirurgião Torácico
Médico Cirurgião Vascular
Médico Clinico Geral
Médico Dermatologista
Médico do Trabalho
Médico Emergencista
Médico Endocrinologista
Medico Gastro Cirurgião
Medico Gastro Clinico
Medico Gastro Pediatra
Méd ico Gastroenterolog ista
Médico Ginecologista
Médico Hematologista
Médico lmunologia Pediátrica
Medico lmunologista
Médico Infectologista
Medico Intensivista
Medico lntensivista Pediátrico
Medico Mastologista
Médico Nefrologista
Médico Neurologista Clinico
Médico Neurologista Pediátrico

1
1
1
1

12
21

2
7
2

I
1

6

28
1

2
16
3
5

4
1

5
7
2

4
26
2
2
1

3
2
1
1
1

7
2

I
2

I

2
6
1

o
4
2
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Médico Oftalmologista
Médico Oncologista Clinico
Médico Oncologista lnfantil

15

I
1

Médico Ortopedista

13

Médico Ortopedista lnfantil

2

Médico Ortopedista Oncológico

1

ico Otorrinolaringologista
Médico Pediatra
Médico Pneumologista
Médico Pneumologista lnfantil
Médico Psiquiatra
Médico Radiologista
Médico Reumatologista
Médico Sanitarista
Méd ico U ltrassonograf ista
Médico Urologista
Médico UTlAdulto
Médico UTlPediátrica
Motociclista
Motorista
Nutricionista
Oficial Adm in istrativo
Operador de Galdeira
Ortoptista
Pedreiro
Perfusionista
Pintor
Porteiro
Psicólogo
Recepcionista
Supervisor
Supervisor Técnico
Técnico de Enfermagem
Técnico de Enfermagem do Trabalho
Técnico de Farmácia
Técnico de Histologia
Técnico de lnformática
Técnico de Segurança
Técnico em Laboratório
Técnico em Laboratório (Macroscopista)
Técnico em Radiologia
Técnico lmobilizaçäo Ortopédica
Técnico Manutenção Eletromecânico
Técnico Manutençäo Mecânica
Méd

9
o
3
1

2
15

2
1

2
3

4
4
1

7
11

179
þ
2
1

2
3

25
8

4
9

I

585
1

59
1

3

4
19
1

27
3
2
2
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Técnico Manutenção Refrigeração
Técnico Nutrição
Tecnólogo em Radiologia
Tecnólogo em Saúde
Telefonista
Terapeuta ocupacional
Vigia
TOTAL

1

4
2

4
8
3
3

1650

6. PROPOSTAS PARA O PRóXIMO PERíODO DE CONTRATO DE GESTÃO
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 à população atendida pelo Hospital Estadual de Bauru.

r

lmplantar a gestão compartilhada: uma das diretrizes mais significativas das políticas de
humanização, a gestão será implantada no sentido de propiciar a participaçäo do usuário no
processo de trabalho, com sugestões de melhoria relacionadas ao atendimento e a problemas
que envolvem o mesmo;

o

lmplantar cirurgia para correção de deformidade torácica: visando atender apontamento feito
pelo DRS Vl Bauru, há necessidade de realização de cirurgia para correção de deformidade de
coluna vertebral (escoliose), a qual não vem sendo realizada por falta de condições técnicas. A
implantação está condicionada a futuras negociações com a SES;

¡
o

lmplantar outros dispositivos faltantes da PNH ainda não desenvolvidos no serviço;
Desenvolver atividades visando capacitação e aprimoramento dos recursos humanos, de acordo
com as diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo;

o

Promover a integração da rede de assistência básica e especializada da região por meio da

implantação de matriciamento com foco inicial nas especialidades com maior demanda
reprimida;

o
o

Aprimorar o dispositivo de alta qualificada/compartilhada;

Manter e aprimorar o fortalecimento da rede de saúde, trabalhando com os gestores de saúde
dos municípios de abrangência do Hospital Estadual 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

o

DRS Vl;

Continuar a investir em Ensino e Pesquisa, levando à rotina da unidade sua marca institucional.
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o

Manter a Política de Humanização: a visão sistêmica da FAMESP para a assistência médico e
hospitalar busca equacionar investimentos no desenvolvimento de seus profissionais

e

na

melhoria dos serviços prestados, como sustentação nas diretrizes e princípios da Política Estadual
de Humanização (PEH), considerando o âmbito de atuação de suas unidades, alinhada à Política
Nacionalde Humanização (PNH), criada em 2003 com o objetivo de produzir mudanças nos modos
de gerir e cuidar nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);

o

Manter a orientação direcionada

e

humanizada

de enfermagem, voltada ao preparo

de

procedimentos diagnósticos e terapêuticos;

o

Manter atualizados os materiais de orientação a usuários, implantando novos materiais que
tragam informações necessárias conforme a necessidade, sempre de maneira a ampliar o grau de
participação de pacientes e acompanhantes no processo da assistência ambulatorial, cirúrgica e
em todas as rotinas compreendidas.

o

Manter e aperfeiçoar o projeto de prevenção de quedas, executado por equipe multiprofissional

e que consiste na orientação de exercícios e desenvolvimento de habilidades, voltada

para

pacientes idosos.

o

Manter o acolhimento de pacientes que se submeteram a procedimentos de biópsia, com
hipótese ou diagnóstico oncológico confirmado.

o

Manter o programa de "Mulheres de Peito", cujo objetivo consiste na prevenção de câncer de
mama em mulheres de 50 a 69 anos. Não é necessário encaminhamento. A paciente nessa faixa

etária deverá ligar para o 0800 e agendar para realizar a mamografia.

o

Manter as ações do Outubro Rosa: também de realização anual, consiste em ofertar exames
clínicos da mama às mulheres em qualquer faixa etária. Quando detectada alteração, a mulher é

encaminhada para realização de exames diagnósticos confirmatórios e posteriormente

à consulta

com o médico mastologista.

o

Manter as ações do Novembro Azul: todos os anos, a equipe se organiza para prestar
esclarecimentos aos pacientes e acompanhantes, por meio de um dia de palestras e distribuição
de materiais educativos, com foco na prevenção do câncer de próstata;

o
¡

Manter as ações de valorização dos profissionais: nos dias de cada profissão;

Manter a biblioteca dos funcionários: a ação tem adesão dos colaboradores, que doam

e

emprestam títulos. A ação proporciona, para além dos benefícios da leitura, momentos de
integração entre a equipe;

o

Manter as atividades de educação continuada, promovendo os treinamentos e capacitações
destinadas a melhorar e reciclar o conhecimento técnico dos diversos profissionais do hospital;
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o

lmplantação do Time de Resposta Rápida com equipe multiprofissional para melhor atendimento
de intercorrências dos pacientes internados;

r

Aprimorar o atendimento de pac¡entes em realização de quimioterapia, criando um pronto
atendimento no próprio ambulatório de oncologia,

a

funcionar de segunda a sexta-feira de 8:00h

às L8:00h, com a finalidade de avaliar e sanar intercorrências relacionadas a este tratamento;

o

Manter e incrementar a Gestão Participativa, através da constituição de um Colegiado Gestor com

a participação de representantes dos funcionários dos diversos setores do hospital, a fim de
facilitar o levantamento de problemas em seus processos de trabalho, bem como elaborar
propostas de resolução destes;

7.

STSTEMÁTICA ECONÔM|CO-FTNANCETRA PARA OPERACTONALTZAçÃO DO
CoNJUNTO DE ATTVTDADES E SERV|çOS DE SAÚDE PROPOSTOS PARA O HOSPTTAL
ESTADUAL DE BAURU
Para o custeio da operacionalizaçäo do conjunto de atividades e serviços de saúde ora propostos

para o Hospital Estadual de Bauru, será necessário o repasse estimado (de novembro e dezembro de
2017) de RS 27 .867 .480,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e oitenta

reais), a serem utilizados nos itens abaixo relacionados. A planilha com mais detalhes sobre esses valores
segue anexa ao Plano Operacional.

DESPESAS/CUSTETO

VALORES

(outubro a dezembro lzoL7l

Rs 18.620.056,00

Pessoal

Serviços contratados

Rs 3.128.314,00

Materiais

Rs 5.652.400,00
Rs 466.510,00

Gerais

Rs200,00

Despesas tributá rias/fina ncei ras

Rs 27.867.480,00

Total

8. ANEXO: CONJUNTO DE PLANILHAS
Botucatu, L5 de setembro de2017

.Ã7

¿+,q

"6/

Antonio Rugolo Juñior
Diretor Presidente
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