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Mensagem da Diretoria

É com satisfação que apresentamos o Relatório de Gestão da Famesp, exercício 
����. Nele apresentamos os dados da nossa unidade própria o “Serviço de 
Ambulatórios Especializados Domingos Alves Meira”, bem como das outras 
unidades hospitalares e ambulatoriais pertencentes ao Estado de São Paulo que 
são por nós geridas, além das unidades em que prestamos suporte administrativo. 
Também apresentamos os Projetos Sociais, da cidade de Botucatu, com os quais 
colaboramos e outras tantas atividades realizadas.

O ano de ���� foi um ano difícil, que exigiu muita resiliência de todos, para que as 
atividades desenvolvidas fossem mantidas da melhor forma possível, em meio ao 
surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-��) que se constituiu em 
uma emergência de saúde pública de importância internacional ‒ o mais alto nível 
de alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para superar os novos desafios enfrentados, tanto financeiros quanto de recursos 
humanos, mormente por parte daqueles que estão na linha de frente das unidades 
hospitalares, contamos com profissionais valiosos e dedicados, que mantiveram o 
foco nos pacientes para que eles tivessem sempre a melhor e a mais humanizada 
assistência.

Assim, ousamos assumir as pessoas como nosso bem mais valioso: os que confiam 
suas vidas a nós e as que se dedicam trabalhando conosco.

Deixamos registrado o nosso agradecimento e reconhecimento a todos os 
empregados da Famesp que no momento de crise se empenharam e deram o seu 
melhor.

Diretor-Presidente
Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior

Vice-Diretor Presidente
Prof. Dr. Trajano Sardenberg



Criada em �� de junho de ���� 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 ����, a Fundação é qualificada como Organização Social de Saúde (OSS) - o 
que lhe possibilitou ampliar sua atuação na gestão de ambulatórios médicos de 
especialidades sediados nas cidades de Bauru, Tupã e Itapetininga, onde até então 
era administradora interveniente. Hoje, além de possuir um hospital próprio na 
cidade de Botucatu (o Serviço de Ambulatórios Especializados de Infectologia 
“Domingos Alves Meira” - SAEI-DAM), a Famesp é a gestora direta de sete serviços 
estaduais de saúde por meio de convênio e/ou contrato de gestão com a Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). É responsável pelo emprego de mais de 
seis mil trabalhadores, das áreas operacionais aos cargos de nível superior, 
atendendo uma população que ultrapassa a marca de dois milhões de pessoas.

BREVE HISTÓRICO

APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

FAMESP - Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar



Sua origem, na década de ��, 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 ����, 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 ��� leitos e mais de �,� mil funcionários. Em julho 
de ����, a Famesp assumiu a administração do Centro Tecnológico e Engenharia 
Clínica (Cetec), serviço sediado em Botucatu que viria a ser um suporte importante 
para todos os hospitais e ambulatórios administrados pela Fundação. Em setembro 
do mesmo ano, foi fundado o SAEI-DAM ‒ unidade hospitalar sediada em Botucatu, 
serviço próprio da Famesp que presta assistência a pessoas que vivem com HIV-
Aids, hepatites crônicas e vírus linfotrópico para célula T humana. O serviço 
funciona numa parceria estreita com o HCFMB, a Faculdade de Medicina de 
Botucatu (FMB) e o município de Botucatu.  Tem ainda serviço especializado em 
atendimento de pessoas picadas por animais peçonhentos.

A partir de ����, 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 ����. Em ����, 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.

TRAJETÓRIA HISTÓRICA



A qualificação veio em julho de ����. 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 ��� municípios paulistas. 

Em ����, a Famesp assumiu dois grandes desafios: a gestão direta do Hospital 
Estadual de Bauru, pois até então era apenas interveniente, e a gestão da 
Maternidade Santa Isabel - unidade hospitalar que enfrentava dificuldades 
decorrentes da gestão anterior. Em janeiro de ����, 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).

Em meados de ����, 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.



Em �� de julho de ����, a Famesp completou nove anos como Organização Social 
de Saúde. Nesse período, os gestores puderam mapear os perfis das unidades 
hospitalares e ambulatoriais, redefinir protocolos e condutas e ampliar 
significativamente o campo de ensino para médicos e demais profissionais da 
saúde por meio de programas próprios e de parcerias técnico-científicas com 
dezenas de instituições de ensino, entre elas a Universidade de São Paulo ‒ USP. 

Ainda no mês de abril de ����, a SES-SP inaugurou o AME Ourinhos, também gerido 
pela Famesp até ����. Em fevereiro de ����, já à frente de oito serviços estaduais de 
saúde, cinco deles sediados em Bauru - Hospital Estadual de Bauru (HEB), Hospital 
de Base de Bauru (HBB), HEMA, AME e Maternidade Santa Isabel (MSI), a Famesp 
inaugurou sua Coordenadoria de Serviços de Saúde com o objetivo de intensificar 
ações estratégicas em favor da gestão dos serviços sob sua responsabilidade como 
OSS contratada do Estado. E é nessa trajetória que a Famesp, Fundação com sede 
própria em Botucatu (SP), vai firmando sua marca de gestão no Estado de São Paulo 
em consonância às diretrizes e políticas da SES-SP. 

Na cidade-sede, a Fundação segue atuando à frente de um serviço próprio de 
Ambulatórios Especializados de Infectologia "Domingos Alves Meira", na gestão no 
Serviço de Reabilitação Lucy Montoro e como interveniente na gestão do HCFMB, 
do Pronto Socorro Pediátrico do Hospital do Bairro, Pronto Socorro Adulto e do 
Centro Saúde Escola. Ao todo, somando os serviços de Botucatu, os hospitais de 
Bauru e os três AME's (Bauru, Itapetininga e Tupã), a Famesp emprega mais de seis 
mil empregados.



MISSÃO
Idealizar, promover, gerenciar e apoiar ações técnico-científicas e 
de utilidade pública nas áreas de assistência à saúde ‒ alicerçada 
em conceitos de inovação tecnológica, desenvolvimento 
sustentável e gestão participativa ‒ e de ensino e pesquisa.

VISÃO
Com ações plurais, resolutivas, colaborativas e inovadores, a 
instituição visa atingir a excelência nos serviços prestados e 
contribuir com o fortalecimento de políticas públicas de saúde que 
garantam a dignidade humana.

VALORES
Conhecimento técnico-científico, transparência, compromisso 
ético, responsabilidade social e humanização em suas ações e 
relações institucionais.

Hoje, �� anos após seu trabalho inicial junto ao HCFMB, a Famesp confirma sua 
vocação, extrapolando os muros da Universidade e se consolidando como gestora 
de saúde de visão plural, com foco na profissionalização de seu corpo técnico e no 
incremento de áreas-chave como ensino e pesquisa, sem deixar de lado a 
humanização nos serviços prestados e no relacionamento com colaboradores e 
parceiros.



LINK PARA VISUALIZAÇÃO E DOWNLOAD DOS CERTIFICADOS

www.famesp.org.br/certificados

CERTIFICAÇÕES

Utilize o QR CODE ao lado para
localizar automaticamente o
link dos certificados.

� - Entidade de Utilidade Pública Federal (Portaria nº ����/����)

� - Entidade de Utilidade Pública Estadual (Lei nº ����/����)

� - Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei Municipal nº ����/����)

� - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS (Portaria nº 

����/����)

� - Organização Social de Saúde Estadual - OSS em �� de julho ����

� - Organização Social de Saúde Municipal - OSS em �� de janeiro de ����



O Serviço de Ambulatórios Especializados de Infectologia “Domingos Alves Meira” 
(SAEI/DAM), inaugurado em setembro de ����, foi idealizado para prestar 
assistência humanizada multiprofissional aos pacientes que vivem com HIV/Aids e 
hepatites crônicas por vírus B e C, além dos pacientes com infecção pelo HTLV ‒ I/II. 
São também atendidos indivíduos vítimas de acidentes ocupacionais 
perfurocortantes, de violência sexual e de exposição sexual consentida que 
caracterizem risco biológico de transmissão de infecções causadas pelos agentes 
etiológicos citados acima. 

Esses indivíduos são acompanhados para controle sorológico, avaliação do estado 
de saúde e profilaxia medicamentosa específica, quando indicada. A atenção aos 
pacientes direciona-se, também, aos distúrbios psicológicos, psicopatológicos e 
comportamentais, muitas vezes decorrentes do estigma, discriminação e 
preconceito, especialmente para os pacientes que vivem com HIV. O SAEI/DAM é 
uma unidade própria da FAMESP, no qual se destacam privacidade, conforto, 
segurança e bem-estar dos pacientes considerando-se a competência da equipe 
multiprofissional. Realiza cerca de ��.��� a ��.��� consultas por ano em seus 
ambulatórios, que para o ano de ���� serão �� ambulatórios por semana.

HISTÓRICO

SERVIÇO DE AMBULATÓRIOS ESPECIALIZADOS DE INFECTOLOGIA 
“DOMINGOS ALVES MEIRA”
Hospital próprio da Famesp, localizado na cidade de Botucatu (o Serviço de 
Ambulatórios Especializados de Infectologia “Domingos Alves Meira” ‒ SAEI-DAM), 
inaugurado em ����.

ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE EM BOTUCATU

FICHA TÉCNICA

Mantenedora (Unidade Própria)

Inauguração

CNES
Licença de Funcionamento - CEVS 

CREMESP

Responsável Técnico:

Responsável Legal:

Diretor de Assistência:

Recursos Humanos:

Estrutura de Apoio Famesp - Sede

Fundação para o Desenvolvimento
Médico e Hospitalar - Famesp

Setembro de ����

�������

���������-���-������-�-�

������

Profa. Dra. Lenice do Rosário de Souza
Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior

Prof. Dr. Alexandre Naime Barbosa

�� funcionários

Contabilidade, RH, Compras, Finanças,
Almoxarifado, Manutenção e Transporte



São eles: Pré e Pós-consultas de Enfermagem, Coleta de Exames Laboratoriais, 
Ambulatórios Especiais de Moléstias Infecciosas, em número de seis, referentes ao 
acompanhamento clínico e tratamento da infecção pelo HIV, Ambulatório de HTVL, 
Ambulatório de Lipodistrofia (cirurgia plástica), dois Ambulatórios de Hepatites B e 
C, (Hepato-infecto VHB Geral e Hepato-infeco VHC Geral), Ambulatório de Risco 
Biológico, Ambulatório de Endocrinologia em MI Especial, Ambulatório de PrEP 
(profilaxia pré-exposição ao HIV), Triagem PrEP, Ambulatório de Saúde da Mulher 
(enfermagem em ginecologia) e atendimentos em Psicologia, Odontologia, Terapia 
ocupacional, Nutrição em MI Especial, Fisioterapia, Serviço social e Atendimento 
Farmacêutico. 

Além disso, há ainda, um Ambulatório de Acidentes por Animais Peçonhentos 
(atendimento de vítimas de acidentes por animais peçonhentos). A população alvo 
do SAEI/DAM, estimada em �.���.��� habitantes, que corresponde à área de 
atuação da DRS VI, com sede em Bauru, que engloba �� municípios, e abrange a 
microrregião de Botucatu com �� municípios. A grande maioria dos pacientes 
atendidos no SAEI pertence a esta microrregião.



FONTE: RECURSOS HUMANOS FAMESP

RECURSOS HUMANOS



FONTE: SISTEMA MV  -  * F=FÉRIAS / LM= LICENÇA MÉDICA

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL DETALHADA



FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS      * F=FÉRIAS / LM= LICENÇA MÉDICA

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL SUS FATURAMENTO MUNICÍPIO



FONTE: PROGRAMA SICLOM ‒ SISTEMA LOGÍSTICO DE MEDICAMENTO*Dispensa dos medicamentos para dois meses

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



FONTE: SISTEMA MV  -  * F=FÉRIAS / LM= LICENÇA MÉDICA

PACIENTES ATENDIDOS



ATENDIMENTO PSICOLÓGICO: Atendimento pela psicóloga representa para os 
pacientes, oportunidade de ressocialização e melhora da autoestima. 

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO: O atendimento odontológico contribui para a 
humanização do Serviço por realizar a profilaxia de infecções pulmonares pela 
higienização bucal que é orientada, além de contribuir para a autoestima pela 
restauração dentária desses pacientes. Esse é um atendimento no cuidado global 
dos pacientes que é de oferecimento pouco frequente aos portadores de HIV/Aids 
em outros serviços.

AMBULATÓRIO DE CIRURGIA PLÁSTICA: Esse ambulatório tem importância 
fundamental para o atendimento de pessoas que vivem com HIV/Aids que estão 
recebendo terapia antirretroviral. Isto porque esses medicamentos podem levar a 
efeitos colaterais tardios, tais como, lipodistrofia, distúrbios metabólicos que 
resultam em depósitos anormais de gordura, responsáveis por deformidades 
insuportáveis para os pacientes. Estes são submetidos a consultas médicas para 
avaliação e classificação das alterações, cuja correção se faz pela aplicação de 
metacrilato para preenchimento facial em caso de lipoatrofia. A correção é 
realizada no HCFMB. 

ENDOCRINOLOGIA EM MI ESPECIAL: abe-se que o tratamento antirretroviral, 
além do próprio HIV, determina importantes modificações no metabolismo de 
hidratos de carbono, proteínas, lípides e de oligoelementos, como, por exemplo, as 
vitaminas. Assim, ocorrem várias comorbidades, entre elas dislipidemias, 
resistência à insulina, diabetes. 

NUTRIÇÃO EM MI ESPECIAL: Nas condições acima citadas, os pacientes com 
infecção pelo HIV também recebem atendimentos nutricional nesse Serviço e 
quando necessário, é feita a correção dos desvios, utilizando-se dietas e 
suplementos alimentares.

SERVIÇO SOCIAL: O Serviço Social entrevista todos os pacientes, analisa a situação 
socioeconômica, realiza diversas orientações quanto às rotinas e serviços 
existentes no SAEI/DAM e na comunidade. Orienta também sobre direitos sociais e 
previdenciários, reforça a importância do tratamento e realiza encaminhamentos a 
diversos recursos sociais públicos e privados. Dos pacientes atendidos no 
SAEI/DAM vários não dispõem de recursos financeiros suficientes para manutenção 
da família, agravado pela discriminação e preconceito. Quando necessário, a 
assistente social em conjunto com outros profissionais do Serviço realizam visitas 
domiciliares aos pacientes.



TERAPIA OCUPACIONAL: A terapia ocupacional é profissão da área da saúde com 
atuação também na educação e na área social. Tem como objeto principal a 
atividade do ser humano, preocupando-se com seu histórico de vida, dentro de 
contexto social, econômico, familiar, de trabalho e de lazer. Utiliza como recursos 
terapêuticos diferentes atividades, com o objetivo de tratar disfunções de origem 
física, mental, social e de desenvolvimento, nas diferentes faixas etárias. 

Dessa forma, o atendimento pode ser individual, em grupos de pacientes e, às 
vezes, de seus familiares que participam das atividades, com a finalidade de 
propiciar acompanhamento terapêutico, assistência domiciliar, inclusão social. 
Também são realizadas oficinas de atividades, terapêuticas e profissionalizantes. A 
terapia ocupacional desenvolve atividades: físicas, lúdicas, pedagógicas, 
artesanais, musicais, de lazer, de treinamento para independência pessoal e para o 
trabalho, dentre outras. 

FISIOTERAPIA: O SAEI/DAM possui duas salas adequadamente equipadas com 
móveis, utensílios, aparelhos de eletroterapia e termoterapia. Essa unidade, que 
dispõe de fisioterapeuta, principalmente para os pacientes com infecção pelo 
HIV/Aids ou HTLV I/II, que apresentam graves sequelas neurológicas após 
tratamento das doenças oportunistas. São também, orientadas pela fisioterapeuta 
a realização de exercícios físicos com treinamentos em esteiras e bicicletas 
ergométricas.

ENFERMAGEM: Todos os atendimentos são liderados por duas enfermeiras, que 
realizam eletrocardiogramas, aconselhamento sobre profilaxia da transmissão de 
doenças, pós-consultas com orientações sobre as coletas de exames, uso de 
medicamentos, das rotinas do Serviço, notificações de doenças, bem como 
encaminhamento para os diversos profissionais após as queixas dos pacientes. A 
distribuição de cerca de �.��� preservativos masculinos e ��� femininos e 
lubrificantes mensais, que são fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde, são 
dispensados com orientação de uso. 

Ainda sob a supervisão das enfermeiras, a equipe de enfermagem é responsável 
por realizar as pré-consultas de todos os pacientes atendidos no SAEI/DAM, cuidar e 
medicar os doentes que permanecem em observação, coletar e encaminhar 
material biológico, como amostras de sangue e de outros materiais biológicos, para 
exames, etc. São ainda realizados pelas enfermeiras controles de estoque de 
materiais de consumo, atualização mensal do carrinho de emergências, compras 
em geral e manutenção do SAEI/DAM, além de coordenar, treinar e atualizar a 
realização de procedimentos para equipe de enfermagem e controle de presença 
da equipe multiprofissional. 



ENSINO E AÇÃO SOCIAL: O SAEI/DAM, além de prestar assistência, é também, um 
palco de ensino. Nesse sentido, em ���� devem participar dos diversos 
ambulatórios �� alunos do curso de graduação em medicina, �� da graduação em 
enfermagem, �� médicos residentes de �º ano do PRM em Clínica Médica, �� do 
PRM em Infectologia, �� do PRM de Cirurgia Plástica, além de alunos de iniciação 
científica e de pós-graduação, todos de cursos regulares da Faculdade de Medicina 
de Botucatu. 

FARMÁCIA DO SAEI/DAM: O SAEI possui farmácia própria para dispensação de 
medicamentos utilizados no tratamento antirretroviral para pacientes com 
HIV/Aids e para indivíduos submetidos a riscos biológicos, tais como, exposição 
sexual ou ferimentos perfurocortantes com materiais contaminados. Tais 
medicamentos são de custo elevado, indicados de acordo com os respectivos 
consensos elaborados pelo Ministério da Saúde, que os distribuem gratuitamente. 

Após a consulta e prescrição médicas, os pacientes são adequadamente 
informados pela farmacêutica, em consulta específica e individual, e também de 
suas auxiliares sobre como devem tomar e guardar os medicamentos, bem como, 
seus efeitos colaterais, suas interações com outros medicamentos, bebida 
alcoólica e ingestão de alimentos.  A farmacêutica tem, também, a 
responsabilidade de realizar a provisão e controle mensais de todos os 
medicamentos utilizados. Para o ano de ����, a farmácia deverá passar a receber e 
dispensar os medicamentos para tratamento das hepatites crônicas pelos vírus B 
e/ou C, conforme já foi informado pelo Ministério da Saúde. 

ATENDIMENTO EM MIP ESPECIAL: No SAEI/DAM há �� ambulatórios médicos para 
acompanhamento clínico e terapêutico de pacientes que vivem com HIV/Aids, em 
�� períodos da semana. A maioria dos pacientes está com a doença controlada com 
o uso dos medicamentos específicos antirretrovirais e comparece ao Serviço a cada 
�� meses, tanto para consulta, quanto para coleta de exames laboratoriais 
complementares. Os demais pacientes comparecem em intervalos mais curtos e 
variados a depender da apresentação clínica.
 
ATENDIMENTO PREP (PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO): Este ambulatório foi 
iniciado em novembro de ���� para atendimento de pessoas que têm risco 
aumentado de exposição ao HIV, fazendo parte de uma proposta de prevenção 
combinada à doença. Ocorre uma vez por semana, com atendimentos médico, de 
enfermagem e assistência farmacêutica, além de realização de testes rápidos para 
pesquisa de HIV.



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB
Convênio n° ����/����
Processo SES n° �������/����

Em ���� foi firmado o convênio de assistência integral saúde entre o estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde SES/SP, Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB e Fundação para o 
Desenvolvimento médico e Hospitalar - Famesp. Por intermédio deste convênio a 
FUNDAÇÃO participa na gestão do complexo hospitalar através das seguintes 
atividades:

• Administração dos recursos oriundos do convênio SUS.
• Contratação e alocação de recursos humanos para a assistência hospitalar.

Atualmente, a capacidade do Hospital das Clínicas de Botucatu é de ��� leitos 
distribuídos para internações Cirúrgicas, Clínicas e Obstétricas; �� leitos de U.T.I. e 
�� leitos nos Prontos Socorros. Ocupa uma área de ��.���,�� m�. Conta com um 
corpo clínico formado por ��� médicos contratados, que fazem parte do quadro de 
pessoal, juntamente com as equipes de enfermagem, nutrição, fisioterapia e 
terapeuta ocupacional, psicologia, assistentes sociais e todas as demais profissões 
para áreas de apoio, num total de �.��� funcionários entre (Autarquia + FAMESP + 
Unesp), dos quais ���� são empregados contratados pela Famesp. 

Também estão presentes nas atividades do HCFMB funcionários da Faculdade de 
Medicina de Botucatu - FMB a maioria dos docentes médicos (��) e de enfermagem 
(�) e cerca de ��� médicos residentes. O HCFMB está localizado na região da DRS-VI, 
no Estado de São Paulo, sendo o hospital terciário de referência para essa região, 
recebendo, ainda, pacientes de outras regiões do Estado de São Paulo, e de outros 
estados, abrangendo uma população de aproximadamente dois milhões de 
habitantes. 



CENTRO DE SAÚDE ESCOLA
A Fundação participa na gestão do Centro de Saúde Escola através das seguintes 
atividades:

• Administração dos recursos oriundos através do convênio em que ela participa 
como interveniente.
• Contratação e alocação de recursos humanos para a assistência na referida 
Unidade.

O Centro de Saúde Escola “Achilles Luciano Dellevedove” (CSE) é uma Unidade 
Auxiliar da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP (FMB) que realiza 
atividades de ensino, assistência, pesquisa e extensão no campo da atenção 
primária em saúde. O CSE está integrado ao Sistema Municipal de Saúde, sendo 
responsável por uma área de abrangência correspondente a aproximadamente a 
��% da população municipal (��.��� pacientes cadastrados). Suas ações em 
consonância com o Sistema Único de Saúde (SUS) - gestões municipais são regidas 
por convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Botucatu e a Universidade 
Estadual Paulista, através da Faculdade de Medicina de Botucatu, tendo como 
interveniente a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar.

A missão do CSE é definida pela:
Assistência: Prestar atenção primária à saúde, com base nos princípios do SUS, 
buscando melhorar a qualidade de vida de sua comunidade, de forma integrada e 
compondo o SUS local e regional.
Ensino: Oferecer campo de ensino para alunos de graduação, residências e pós-
graduação. Possibilitar a formação de profissionais de saúde em atenção primária à 
saúde.
Pesquisa: Desenvolver investigações na área da saúde que busquem melhorar a 
qualidade de vida e saúde de grupos populacionais e usuários dos serviços de 
saúde.
Extensão: Construir projetos sociais orgânicos a partir da integração universidade-
ser viço-comunidade, centrados no compromisso social  do SUS, no 
desenvolvimento profissional no contexto e nas necessidades de saúde 
demandadas pela população. 



SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE BOTUCATU
O Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu, com contrato de gestão 
celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de 
S a ú d e  -  S E S  e  a  Fa m e s p ,  e m  � �  d e  m a r ço  d e  � � � � ,  p r o ce s s o  n º 
���.����.���.���/����. Inaugurado em �� de março de ����, o Serviço de 
Reabilitação Lucy Montoro é uma unidade ambulatorial de nível secundário para 
pacientes com deficiências incapacitantes, clinicamente estáveis e que atendem 
aos critérios da triagem e aos objetivos do programa, como, por exemplo, lesões 
encefálicas decorrentes de acidente vascular cerebral (AVC), medulares 
(paraplegia, tetraplegia, entre outras), amputações, dor crônica benigna vertebral.



O serviço também está recebendo crianças de � a �� anos, incluindo deficiências 
físicas decorrentes de paralisia cerebral, mielomeningocele, paralisia obstétrica e 
malformações congênitas de membros. O Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de 
Botucatu atende a duas regiões de saúde, Polo Cuesta que compreende �� 
municípios (Anhembi, Areiópolis, Bofete, Botucatu, Conchas, Itatinga, Laranjal 
Paulista, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Pratânia, São Manuel, Torre de Pedra)  e 
tem população estimada de ���.��� habitantes e Vale do Jurumirim que 
compreende �� municípios (Águas de Santa Barbara, Arandu, Avaré, Barão de 
Antonina, Cerqueira César, Coronel Macedo, Fartura, Iaras, Itaí, Itaporanga, 
Manduri, Paranapanema, Piraju, Sarutaia, Taguaí, Taquarituba, Tejupá) e tem 
população estimada de ���.��� habitantes. A população total atendida soma 
���.��� habitantes (Estimativa do IBGE/����).

Perfil assistencial: O Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu oferece 
atendimento de �ª a �ª-feira das � às �� horas, realizando consultas médicas, 
consultas não médicas e sessões. 
Consultas médicas: Fisiatria.
Consultas não médicas/Sessões: Enfermagem, Educador Físico, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social, Terapia Ocupacional.

Em ���� todas as metas propostas foram cumpridas, estando o Serviço de 
Reabilitação Lucy Montoro em pleno funcionamento. 



HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU
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 �� anos, isto é, até 
outubro de ����.

O Hospital Estadual de Bauru “Dr. Arnaldo Prado Curvello’’ firmou contrato de 
gestão celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria 
Estadual de Saúde - SES e a Famesp, em �� de novembro de ����, processo nº 
���/����/���.���/����.   Em �� de novembro de ����, através do processo n.º 
���.����.�����/����, após novo certame, foi firmado contrato de gestão por mais 
�� (cinco) anos.  O Hospital Estadual de Bauru- HEB ‒ iniciou suas atividades em �� 
de novembro de ���� como parte de um programa da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo (SES), pelo modelo de gestão de parceria entre Estado e as 
chamadas Organizações Sociais de Saúde (OSS).

Missão: Prover assistência hospitalar de excelência, administrada em 
concordância com os princípios de SUS, contribuindo coma 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.

ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE EM BAURU



UNIDADE Nº LEITOS
��
��
��
��
���
��
���

CORONARIANA
QUEIMADURAS

PEDIÁTRICA
CIRÚRGICA
CLÍNICA MÉDICA (�)
ONCOLÓGICA
TOTAL INTERNAÇÃO

Perfil assistencial: O Hospital Estadual de Bauru “Dr. Arnaldo Prado Curvello” 
(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 regiões 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 da 
contrarreferência no sistema de saúde. A unidade atende pacientes oriundos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), abrangendo �� municípios do Departamento 
Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI), com população estimada de �,� milhão de 
pessoas. Gerenciado pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 
(Famesp), é certificado como Hospital de Ensino, desde maio de ����, e, portanto, é 
importante campo de ensino para profissionais de saúde da região. 

Estrutura física assistencial: Conforme Decreto nº ��.��� de �� de janeiro de ���� 
- “Fica a Fazenda do Estado autorizada a permitir ouso, em favor da Fundação para 
o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP), Organização Social de Saúde, do 
imóvel localizado na Avenida Engenheiro Luis Edmundo Carrijo Coube, nº �-���, 
Município de Bauru, onde se encontra instalado o Hospital Estadual “Dr. Arnaldo 
Prado Curvello”, com área de terreno de ��.���,�� m�, e ��.���,�� m� de 
construção”. A estrutura do Hospital é composta de quatro blocos distintos, 
conforme descrição:
BLOCO I e II: Administração, Apoio, Instalação hospitalar;
BLOCO III: Ambulatórios, Hemodiálise, Ressonância
BLOCO IV: Suporte técnico

Capacidade Instalada:
� Unidades de internação.



� Unidades de Terapia Intensiva: (UTI/UCI)

� Centro Cirúrgico

Ambulatório Geral de Especialidades

Acolhimento
LEITOS DE OBSERVAÇÃO
LEITOS DE INTERNAÇÃO
TOTAL 

�
�
�
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��
��

SALAS CONSULTÓRIOS
SALAS DE APOIO EXAMES/PROCEDIMENTOS
TOTAL DE SALAS

UNIDADE SALA CIRÚRGICA
��
�
�
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PRINCIPAL
AMBULATORIAL
QUEIMADURAS
TOTAL DE SALAS

UNIDADE Nº LEITOS
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ADULTO

CIRÚRGICA
PEDIÁTRICA
QUEIMADURAS
CORONARIANA
UNIDADE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS (UCI)
TOTAL UTI/UCI
TOTAL DE LEITOS

Serviços Tratamentos Clínicos:
• Centro de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise);
• Centro de tratamento Oncológico (quimioterapia/radioterapia).

Outros Tratamentos não Médicos (fisioterapia, fonoaudiologia, Serviço Social, 
Psicologia, Enfermagem e Terapia Ocupacional).

SADT ‒ Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutica:
• Centro Diagnóstico por Imagem: Tomografia, Raio X, Ultrassom, Mamografia, 
Endoscopia, Eletroencefalograma.



Centro Diagnóstico em Cardiologia: Hemodinâmica, Ecocardiograma, Eletro 
cardiograma, Holter, Avaliação Ergométrica (esteira):
•  Serviço de Ressonância magnética;
•  Laboratório de Análises Clínicas;
•  Laboratório de Anatomia Patológica;
•  Agência Transfusional.

Assistência Farmacêutica:
•  Farmácia Hospitalar;
•  Farmácia Central;
•  Farmácias de Apoio: Centro Cirúrgico, Quimioterapia;
•  Farmácia de Medicamentos Especializados ‒ FME.

ESPECIALIDADES
Clínicas:
•  Acupuntura;
•  Alergologia e Imunologia pediátrica;
•  Anestesiologia;
•  Cardiologia;
•  Clínica Médica;
•  Dermatologia;
•  Endocrinologia adulto e pediátrica;
•  Gastroenterologia;
•  Ginecologia;
•  Hematologia;
•  Infectologia;

•  Mastologia;
•  Nefrologia;
•  Neurologia adulto e pediátrica;
•  Oftalmologia;
•  Oncologia adulto e pediátrica
•  Pneumologia 
•  Psiquiatria;
•  Reumatologia.

Cirúrgicas:
• Cabeça & Pescoço;
• Cirurgia Oncológica;
• Cirurgia Ortopédica e Trauma;
• Cirurgia Otorrinolaringologia;
• Cirurgia Pediátrica;
• Cirurgia Cardíaca;

Não-Médicas:
•  Fisioterapia;
• Terapia Ocupacional;
• Fonoaudiologia;
• Nutrição;

Em ���� todas as metas propostas foram cumpridas, estando o Hospital em pleno 
funcionamento.

• Cirurgia Plástica;
• Cirurgia Torácica;
• Cirurgia Vascular;
• Cirurgia Geral;
• Traumatologia;
• Urologia.

• Serviço Social;
• Farmácia;
• Psicologia.



AME BAURU
O Ambulatório Médico de Especialidades “Dr. Jair Marcelino da Silva Filho” - AME 
Bauru com contrato de gestão celebrado entre o Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria Estadual de Saúde - SES e a Famesp, em �� de abril de 
����, processo nº ���.����.���.���/����. Inaugurado em �� de janeiro de ����, o 
Ambulatório Médico de Especialidades Bauru é unidade ambulatorial de alta 
resolubilidade em diagnóstico e orientação terapêutica para as várias 
especialidades médicas e tem como um dos objetivos principais, o apoio ao serviço 
desenvolvido nas Unidades de Atenção Básica de Saúde.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo definiu como um dos eixos 
prioritários a ampliação da rede de AME's, com objetivo de reduzir as 
desigualdades e garantir acesso a serviços de média complexidade para toda 
população do Estado, de maneira integral, rápida e com resolubilidade.
O AME Bauru atende uma população estimada de ���.��� habitantes (Estimativa 
do IBGE/����), composta por �� municípios (Bauru, Iacanga, Arealva, Lençóis 
Paulista, Macatuba, Pederneiras, Piratininga, Cabrália Paulista, Paulistânia, 
Reginópolis, Pirajuí, Duartina, Balbinos, Borebi, Avaí, Presidente Alves, 
Lucianópolis e Agudos).



Perfil assistencial: O AME Bauru oferece atendimento de �ª a �ª-feira das � às �� 
horas e aos sábados das � às �� horas, realizando consultas médicas, não médicas, 
exames de diagnósticos e procedimentos cirúrgicos.

Consultas médicas: Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia 
Plástica, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Nefrologia, Neurologia, Neurologia Infantil, Oftalmologia, Ortopedia, 
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Pneumologia Infantil, Proctologia, 
Reumatologia e Urologia.

Consultas não médicas: Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição, 
Psicologia e Serviço Social.

Exames de diagnóstico: Anuscopia, Biometria, Doppler Carótidas, Arterial e 
Venoso de membros inferiores, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, 
Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia, Exames oftalmológicos, Holter, Mapa, 
Nasofibroscopia, Punção Aspirativa por Agulha Fina, Prova de Função Pulmonar, 
Raio-x, Telescopia, Teste Ergométrico, Ultrassonografia, Urodinâmica e 
Urofluxometria.
Procedimentos cirúrgicos Cirurgias ambulatoriais dermatológicas, oftalmológicas 
(catarata, pterígio, calázio e blefarocalase), Plástica: exerese de lipoma/ cisto 
sebáceo/ tumor de pele e biopsia de partes moles, urológicas (vasectomia e 
biópsias) e ortopédicas de mão (cisto, dedo em gatilho e manipulação articular). 

Estrutura física assistencial: O AME ‒ Bauru tem área física de �.���,�� m², com �� 
consultórios médicos e �� não médicos, � salas de curativos, � para medicação, � 
para repouso/observação; �� para procedimentos, � para exames, � centro 
cirúrgico ambulatorial e � Central de Material Esterilizado.

Em ���� todas as metas propostas foram cumpridas, estando o Ame em pleno 
funcionamento. 



MATERNIDADE SANTA ISABEL - BAURU
Com contrato de gestão celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Estadual de Saúde - SES e a Famesp, em �� de fevereiro de ����, processo 
nº ���.����.���.���/����.  Em �� de fevereiro de ����, através do processo n.º 
���.����.������/����, após novo certame, foi firmado contrato de gestão por mais 
�� (cinco) anos.

Iniciando suas atividades em �� de junho de ���� sob a gestão da FAMESP, com a 
missão de oferecer à sociedade, assistência médico-hospitalar de excelência e em 
concordância com os princípios e fundamentos do SUS. Ser excelência na 
prestação de serviços de terapia intensiva com segurança, qualidade, humanização 
e valorização da vida. A visão é ser reconhecida como organização exemplar na 
qualidade da assistência oferecida aos usuários do SUS, em sua política de recursos 
humanos, pelo ambiente de trabalho agradável e por estimular o desenvolvimento 
individual e coletivo de seus funcionários, valorizando a ética, transparência, 
dinamismo, humanismo e criatividade. A Maternidade Santa Isabel está localizada 
na região da DRS-VI, abrangendo �� municípios, cerca de �.���.��� habitantes. 

Perfil assistencial: A Maternidade Santa Isabel é referência de atendimento 
médico especializado para os �� municípios da microrregião ligados ao 
Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI) em partos de alto risco, partos 
de baixo risco e cirurgias ginecológicas para a população bauruense. Já para a UTI 
Neonatal a Maternidade é referência para os �� municípios a ligados a 
macrorregião do DRS-VI através da Central de Regulação de Vagas ‒ CROSS.



No Instituto da Mama, prédio anexo à Maternidade, funciona os atendimentos 
ambulatoriais e exames que contemplam as especialidades de Pediatria pós Alta, 
Pediatria Prematuridade, Ginecologia Cirúrgica, Planejamento Familiar ‒ 
Laqueadura, Anestesiologia e Fonoaudiologia. Realizamos ainda, exames de 
ultrassonografia e mamografias para pacientes externos. 

Estrutura física assistencial: A Maternidade desenvolve serviços de saúde 
específicos em obstetrícia, dentro dos princípios do SUS com assistência 
humanizada e integral. 

Capacidade Atual Instalada
• �� Leitos de internação ‒ (�� Obstetrícia e �� Clínica Cirúrgica);
• �� Leitos de Cuidados Intermediários ‒ UCI, sendo �� isolamento;
• �� Leitos na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (encontra-se 
temporariamente bloqueado);
• �� Leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, sendo �� isolamento;
• �� Leitos de Centro de Parto Normal;
• �� Leitos   Auxiliares no Pré-parto;
• Sala de Consultas de Pronto Atendimento;
• Sala de emergência de Pronto Atendimento;
• Sala de acolhimento com classificação de risco;
• � salas cirúrgicas;
• � consultórios ambulatoriais;
• Sala para ultrassonografia ambulatorial;
• Sala para realização de mamografia.

Em ���� todas as metas propostas foram cumpridas, estando a Maternidade em 
pleno funcionamento.



HOSPITAL DE BASE DE BAURU
Convênio celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria 
Estadual de Saúde - SES e a Famesp, em �� de dezembro de ����, processo nº 
���.����.���.���/����.  Em �� de dezembro de ����, através do processo n.º 
���.����.������/����, após novo certame, foi firmado convênio por mais �� 
(cinco) anos.

Iniciando suas atividades em �� de janeiro de ���� sob a gestão da FAMESP, com a 
missão de oferecer à sociedade, assistência médico-hospitalar de excelência e em 
concordância com os princípios e fundamentos do SUS. Ser excelência na 
prestação de serviços de terapia intensiva com segurança, qualidade, humanização 
e valorização da vida. A visão é ser reconhecida como organização exemplar na 
qualidade da assistência oferecida aos usuários do SUS, em sua política de recursos 
humanos, pelo ambiente de trabalho agradável e por estimular o desenvolvimento 
individual e coletivo de seus funcionários, valorizando a ética, transparência, 
dinamismo, humanismo e criatividade. O Hospital de Base de Bauru está localizado 
na região da DRS-VI, abrangendo �� municípios, cerca de �.���.��� habitantes.

Estrutura física assistencial
• ��� leitos de enfermaria clínicos e cirúrgicos
• �� leitos de Unidade de Terapia Intensiva
• � Salas Cirúrgicas
• �� Consultórios
• Hemonúcleo e Hemodiálise regionais
• Aproximadamente � mil m� de área construída



Perfil assistencial: Nossa característica e perfil são de Hospital Geral de referência 
em trauma e urgência e emergência; nosso maior volume de internação é 
proveniente da microrregião de Bauru (�� municípios), microrregião de Jaú (�� 
municípios) e microrregião de Lins (� municípios), assim como nossa oferta de 
exames externos (SADT Externo), que também se estende para essas três 
microrregiões. Nossa área de abrangência estende-se eventualmente para a 
macrorregião (no total somam �� municípios). Possuímos��� leitos de internação 
clínica e cirúrgica, �� leitos de UTI temos em funcionamento oito salas cirúrgicas e 
os serviços do Hemonúcleo, e da Hemodiálise regionais. 

Especialidades médicas oferecidas: Clínica Médica, Cardiologia, Cirurgia Cabeça 
e Pescoço/Otorrino, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, 
Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Bucomaxilofacial, Hematologia/hemoterapia, 
Nefrologia, Infectologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia-
Traumatologia, Urologia. A área Multidisciplinar do Hospital de Base de Bauru 
(HBB) é atualmente composta das seguintes especialidades: Enfermagem, 
Farmácia Clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição Clínica, Psicologia 
Hospitalar, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Em ���� todas as metas propostas foram cumpridas, estando o Hospital de Base 
em pleno funcionamento. 



AME ITAPETININGA
O Ambulatório Médico de Especialidades “Dr. Roberto Affonso Placco” ‒ AME 
Itapetininga com contrato de gestão celebrado entre o Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria Estadual de Saúde ‒ SES e a Famesp, em �� de abril de 
����, processo nº ���.����.���.���/����.
Inaugurado em �� de junho de ����, o Ambulatório Médico de Especialidades 
Itapetininga é uma unidade ambulatorial de alta resolubilidade em diagnóstico e 
orientação terapêutica para diferentes especialidades médicas e colabora com a 
organização e a regionalização do Sistema Único de Saúde no Estado de São Paulo e 
representa mais um importante passo para a garantia da integralidade da 
assistência à saúde da população. O objetivo principal é apoiar as necessidades dos 
serviços de Atenção Básica de Saúde e dos municípios provenientes da 
abrangência do ambulatório.

Este sentido, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo definiu, no 
planejamento de suas ações, a ampliação da rede de ambulatórios de referência 
especializada como um de seus eixos prioritários. O objetivo é reduzir as 
desigualdades e garantir o acesso a serviços ambulatoriais de média 
complexidade, para toda população do Estado.
O AME Itapetininga atende uma população estimada de ���.��� habitantes 
(Estimativa do IBGE/����), composta por �� municípios (Alambari, Angatuba, 
Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Cerquilho, Cesário Lange, Guareí, 
Itapetininga, Quadra, Ribeirão Grande, São Miguel Arcanjo, Sarapuí e Tatuí).

ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE EM ITAPETININGA



Perfil assistencial: O AME Itapetininga oferece atendimento de �ª a �ª-feira das 
��:��h às ��:��h e, quinzenalmente aos sábados das ��:��h às ��:��h, realizando 
consultas e exames de especialidades médicas, criando uma rede de referência 
regional, com alta resolubilidade, com a abrangência da região de saúde de 
Sorocaba.

Consultas médicas: Acupuntura, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, 
Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, 
Endocrinologia Infantil, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, 
Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Neurologia Infantil, Obstetrícia - 
Pré Natal de Alto Risco, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, 
Pneumologia, Proctologia, Reumatologia e Urologia.

Consultas não médicas: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia 
(realização de exames), Nutrição, Psicologia e Serviço Social.

Exames de diagnóstico: Análises Clínicas, Audiometria/Imitanciometria, Biópsia 
(pele, mama, próstata, medula óssea), Colonoscopia, Colposcopia, Cistocopia, 
D o p p l e r,  D o p p l e r  o b stét r i co,  Eco ca rd i o g ra fi a ,  E l et ro ca rd i o g ra m a , 
Eletroencefalograma com e sem sedação, Eletroneuromiografia, Endoscopia 
Digestiva Alta, Espirometria, Fundoscopia, Holter, Mamografia, MAPA, Mielograma, 
Nasofibroscopia, Punção de Mama, Punção de Tireoide, Radiologia Simples Digital, 
Retossigmoidoscopia, Teste Ergométrico, Ultrassonografia e Avaliação 
Urodinâmica.

Procedimentos cirúrgicos: Cirurgia Geral, Cirurgia Dermatológica, Cirurgia 
Neurológica (túnel do carpo), Cirurgia Urológica (postectomia).

Estrutura física assistencial: O AME Itapetininga tem área física de �.��� m², com 
�� consultórios médicos, �� de Obstetrícia/Ginecologia, �� não médicos, �� sala 
para coleta de exames laboratoriais, �� sala para urgências e emergências, �� salas 
de curativo, �� para medicação, �� salas de fisioterapia, �� sala para acupuntura, �� 
para observação exames endoscópicos, �� para exames, �� para gesso, �� Sala de 
pré consulta de Enfermagem, �� Farmácia, �� centro cirúrgico ambulatorial com 
Recuperação pós operatória, Central de Material e Esterilização - CME (� área limpa, 
� área suja, � arsenal).

Em ���� todas as metas propostas foram cumpridas, estando o Ame em pleno 
funcionamento.



AME TUPÃ
O Ambulatório Médico de Especialidades “Celina Maria Vendramini França” -  AME 
Tupã, com contrato de gestão celebrado entre o Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria Estadual de Saúde - SES e a Famesp, em �� de abril de 
����, processo nº ���.����.���.���/����. 

Inaugurado em �� de junho de ����, O Ambulatório Médico de Especialidades Tupã 
é uma unidade ambulatorial de alta resolubilidade em diagnóstico e orientação 
terapêutica para diferentes especialidades médicas e colabora com a organização e 
a regionalização do Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo e representa 
mais um importante passo para a garantia da integralidade da assistência à saúde 
da população. O objetivo principal é apoiar as necessidades dos serviços de 
Atenção Básica de Saúde e ao acompanhamento dos pacientes egressos da Região 
de Saúde (RS) de Adamantina, da RS de Tupã e do município de Quintana 
(pertencente a RS de Marília).

Neste sentido, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo definiu, no 
planejamento de suas ações, a ampliação da rede de ambulatórios de referência 
especializada como um de seus eixos prioritários. O objetivo é reduzir as 
desigualdades e garantir o acesso a serviços de média complexidade 
ambulatoriais, para toda população do Estado. O AME Tupã atende uma população 
estimada de ���.��� habitantes (Estimativa do IBGE/����), composta por �� 
municípios (Adamantina, Arco Íris, Bastos, Flórida, Herculândia, Inúbia, Iacri, 
Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Parapuã, Pracinha, Queiroz, 
Quintana, Rinópolis, Sagres, Salmorão e Tupã).

ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE EM TUPÃ



Perfil assistencial: O AME Tupã oferece atendimento de �ª a �ª-feira das � às �� 
horas e aos sábados das � às �� horas, realizando consultas e exames de 
especialidades médicas, criando uma rede de referência regional, com alta 
resolubilidade, com a abrangência das regiões de saúde de Adamantina e Tupã.

Consultas médicas: Acupuntura, Alergia/Imunologia, Anestesiologia, Cardiologia, 
Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, 
Gastroenterologia, Ginecologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Neurologia 
Infantil, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, 
Reumatologia e Urologia.

Consultas não médicas: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Nutrição, Psicologia e Serviço Social.

Exames de diagnóstico: Audiometria/Imitanciometria, Bera Potencial Auditivo 
Evocado, Biópsia (mama, próstata, outros), Colonoscopia, Colposcopia, Doppler 
Vascular,  Eletrocardiograma, Ecocardiograma, Eletroencefalograma, 
Eletroneuromiografia, Endoscopia Digestiva Alta, Espirometria, Estudo 
Urodinâmico, Exames oftalmológicos, Holter, Laringoscopia, Mamografia, MAPA, 
Nasofibroscopia, Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF), Radiologia Simples, 
Retossigmoidoscopia, Teste Alérgico (cutâneo e de contato), Teste Ergométrico e 
Ultrassonografia.

Procedimentos cirúrgicos: Cirurgias ambulatoriais dermatológicas (cauterização 
química, exérese de lesões, biópsia de pele), cirurgias plásticas (retirada de 
tumores e nódulos, biópsia de lesões), oftalmológica (catarata, pterígio, calázio) e 
urológicas (dilatação de uretra, postectomia, cauterização de lesões).

Estrutura física assistencial: O AME Tupã tem área física de �.���,�� m², com �� 
consultórios médicos e �� não médicos, �� sala para coleta de exames 
laboratoriais, �� sala para urgências e emergências, �� salas de curativos, �� sala 
para medicação, �� sala de fisioterapia, �� sala para acupuntura, �� para 
repouso/observação, �� salas para exames e �� centro cirúrgico ambulatorial.

Em ���� todas as metas propostas foram cumpridas, estando o Ame em pleno 
funcionamento.



ENSINO E PESQUISA NAS UNIDADES GERENCIADAS

Instituições

Legenda:

Obs: Estágios interrompidos desde  ��/��/��, em função da pandemia. 
Até o momento, continuam suspensos.

Cursos
ESTÁGIOS CURSOS TÉCNICOS

HEB HBB MSI TOTAL

ANA NERY �� �
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�
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��

��
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��

��

���

Técnico Enfermagem 
e Técnico Radiologia

Técnico Enfermagem

Técnico EnfermagemSENAC

EVOLUÇÃO

ANA NERY Instituto Técnico Ana Nery - Bauru

Evolução Educacional - Bauru

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Bauru

EVOLUÇÃO

SENAC



Instituições Cursos

ESTÁGIOS GRADUAÇÃO

HEB HBB MSI AME TOTAL

ANHANGUERA

FATEC

FIB

FOB USP
FUNBEO
IBB UNESP
UNESP ARARAQUARA

UNESP BAURU

UNIP

UNISAGRADO
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��

���

Enfermagem, 
Serviço Social e 
Fisioterapia
Sistemas Biomédicos
Fisioterapia, 
Enfermagem e 
Nutrição
Odontologia
Odontologia
Nutrição
Farmácia
Psicologia
Enfermagem, 
Nutrição e Tecnólogo 
em Radiologia
Enfermagem, 
Nutrição e 
Fisioterapia

Legenda:

Obs: Estágios interrompidos no período de  ��/��/�� à  ��/��/��, em função da pandemia.

ANHANGUERA

FATEC

FIB

FOB USP

FUNBEO

IBB UNESP

UNESP ARARAQUARA

UNESP BAURU

UNIP

UNISAGRADO

Faculdades Anhanguera de Bauru     

Faculdade de Tecnologia de Bauru     

Faculdades Integradas de Bauru     

Faculdade de Odontologia de Bauru - USP     

Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos - Bauru     

Instituto de Biociências da Unesp - Campus Botucatu     

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara - UNESP     

Faculdade de Ciências de Bauru - UNESP      

Universidade Paulista - Bauru     

Universidade do Sagrado Coração - Bauru     



Instituições

Instituições

Cursos

Cursos

ESTÁGIOS EM MEDICINA

RESIDÊNCIA MÉDICA

HEB

HEB

HBB

HBB

MSI

MSI

AME TOTAL

TOTAL

UNILAGO

RESIDENTES 
FAMESP

RESIDENTES
EXTERNOS

UNINOVE
USP

Internato Medicina
�º e �º ano 

Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia 
Geral, Anestesiologia e Especialização
Cirurgia Cabeça e Pescoço

FMB, HRAC, MÁRIO GATTI, 
HBU UNIMAR, ILSL

Graduação Medicina

��

�� �� � ��

��

���

�

��

��

��

��

��

�� �� � ���

���
��

���

��
�

��

��
�

��

��
��
��

���
��

���

Graduação Medicina

Legenda:

Legenda:

Obs: UNILAGO: Estágios interrompidos de Março à Abril de ����, em função da pandemia. 
Retornaram em campo em Maio/��.      

UNINOVE e USP: Estágios interrompidos em Março/�� até final do ano.      

UNILAGO 

FMB

HRAC

Mário Gatti

HBU UNIMAR

ILSL

UNINOVE

USP

União das Faculdades dos Grandes Lagos - São José Rio Preto     

Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP    

Hospital de Reabilitação e Anomalias Crânio-Faciais - Centrinho - USP Bauru    

Hospital Municipal Mário Gatti - Campinas/SP    

Associação Beneficente Hospital Universitário - UNIMAR - Marília/SP    

Instituto Lauro de Souza Lima - Bauru/SP    

Universidade Nove de Julho - Bauru     

Faculdade de Medicina - Universidade de São Paulo - Campus Bauru

Obs: Não houve interrupção de estágios de Residência Médica.



Plataformas tecnológicas para o Diagnóstico
 e Controle do COVID-��

O papel do suporte renal agudo precoce no 
prognóstico dos pacientes com diagnóstico 
de COVID-�� - ensaio clínico randomizado 
não cego 

Avaliações dos Sintomas Clínicos, da função 
respiratória, radiológica e metabolômica nos 
pacientes que foram hospitalizados por 
infecção de coronavírus no período de um 
ano (estudo multicêntrico)

Prof.ª Dr.ª Suzana Tanni - 
FMB UNESP

Livre Docente Dr.ª Daniela 
Ponce - FMB UNESP

Prof.ª Dr.ª Suzana Tanni - 
FMB UNESP

Prof. Dr. Carlos Ferreira dos 
Santos - FOB USP

ESTUDOS CLÍNICOS

ODONTOLOGIA �� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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�
�
�
�
�

��
��
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��
��
�
�
�
�
�
�
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ENFERMAGEM
MEDICINA
NUTRIÇÃO
BIOMEDICINA
FISIOTERAPIA

FARMÁRCIA
PSICOLOGIA
DIREITO
RELATOS DE CASO

Áreas

PROJETOS CIENTÍFICOS
HEB HBB MSI TOTAL

TOTAL ��

Caracterização da expresão gênica do sitema 
Renina - Angiotensina em Pacientes com 
SARS-COV-�, tratados ou não com drogas 
anti-hipertensivas na presença e ausência de 
comorbidades associadas 



Teste de Schirmer e Swab Conjuntival para 
Detecção de SARS-COV-�

Estudo de Biomarcadores para identificar 
participantes da pesquisa com câncer 
urotelial e anomalias nos genes dos 
receptores do fator de crescimento de 
fibroblastos 

Doença de Kawasaki e Síndrome 
Inflamatória Multisistêmica durante 
pandemia de COVID �� no Brasil 

Prof. Dr. Luiz Fernando 
Lourençone - FOB USP

Dr. Marcelo Bernardini
Antunes - FAMESP HEB

Dr.ª Bruna Aquilante - 
FAMESP HEB

TOTAL �

A PHTHALOCYANINE DERIVATE MOUTHWASH 
TO GARLING/RINSING AS NA OPTION TO 
REDUCE CLINICAL SYMPTOMS OF COVID-��:
CASE SERIES

A CASE-CONTROL STUDY OF ORAL DISEASES 
AND QUALITY OF LIFE IN INDIVIDUALS WITH 
RHEUMATOID ARTHRITIS AND SYSTEMIC 
LUPUS ERYTHEMATOSUS 

DESAFIOS DA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 
DE INDIVÍDUO CARDIOPATA GRAVE COM 
ABCESO ON=DONTOGENICO AGUDO

CONTAGEM DE EOSINÓFILOS PERIFÉRICOS
NA REJEIÇÃO AGUDA DO ENXERTO HEPÁTICO

CLINICAL, COSMECT AND 
INVESTIGATIONAL DENTISTY

CLINICAL ORAL 
INVESTIGATIONS

REVISTA SOCESP

JORNAL BRASILEIRO DE 
TRANSPLANTES

ARTIGOS PUBLICADOS



TOTAL

TOTAL

�

�

TRANSPLANTE RENAL EM IDADE PEDIÁTRICA - 
�� ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE
REFERÊNCIA

ANGINA INSTÁVEL RELACIONADA À SUSPENSÃO
DE ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO PARA 
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORAL

JORNAL BRASILEIRO DE 
TRANSPLANTES

REVISTA SOCESP

ANAIS EM CONGRESSOS

CONDIÇÃO BUCAL E A RELAÇÃO COM A GRAVIDADE CLÍNICA DE INDIVÍDUOS 
COM CARDIOPATIAS EM UTI - ��º CONGRESSO DA SOCIEDADE DE 
CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A CHALLENGING DIAGNOSIS OF IDIOPATHIC VOLUMETRIC GROWTH IN THE 
SUBMANDIBULAR REGION - ��º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATOLOGIA 
E PATOLOGIA ORAL

IMPACTO DAS ALETARÇÕES BUCAIS NA QUALIDADE DE VIDA DE 
INDIVÍDUOSCOM ARTRITE REUMATÓIDE E LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO - 
��ª REUNIÃAO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA ODONTOLÓGICA 



CENTRO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA CLÍNICA - CETEC - BOTUCATU
A Famesp mantém equipe própria para fazer manutenções de equipamentos 
médico-hospitalares de unidades parceiras e serviços de saúde sob sua gestão. 
Trata-se do Centro Tecnológico e Engenharia Clínica (Cetec), mantido pela Famesp 
desde julho de ����. Com uma equipe de �� empregados, o Centro realiza trabalho 
de manutenção programada e emergencial, corretiva e preventiva, e de calibração 
de equipamentos médico-hospitalares, como monitores, ventiladores 
pulmonares, aparelhos de pressão (esfigmomanômetros), bombas de infusão, 
entre outros, para a grande maioria dos serviços de saúde sob gestão da Famesp. 

Além disso, a unidade contribui com a gestão de contratos e licitações relativos a 
equipamentos hospitalares e no acompanhamento de manutenções terceirizadas, 
tornando-se uma ferramenta importante na gestão hospitalar das unidades de 
saúde. Oferece relatórios para que os recursos financeiros sejam aplicados em 
tecnologias da saúde com eficiência e eficácia e analisa custo-benefício de 
equipamentos médico-hospitalares de modo a garantir a saúde financeira da 
gestora.

CENTRO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA CLÍNICA - CETEC



UNIDADE

EQUIPAMENTOS ATENDIDOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ANO ����

QTDE
HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU
HCFMB
HOSPITAL DE BASE DE BAURU+HEMOCENRO
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
MATERNIDADE SANTA ISABEL
AME TUPÃ
AME ITAPETININGA
AME BAURU
HEMOCENTRO BOTUCATU
SAEI DAM
FAMESP
ADM. GERAL BOTUCATU
CETEC
OUTRAS UNIDADES
TOTAL
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Durante o ano de ���� foram executados pela Fundação processos de compras para 
as seguintes Unidades: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu, Hospital Estadual de Bauru, Hospital de Base de Bauru, Ambulatórios 
Especializados, de Bauru, de Tupã e Itapetininga, Serviço de Reabilitação Lucy 
Montoro, Maternidade Santa Isabel e convênios, sendo estes descritos abaixo:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MODALIDADES HC
BTU CETEC HEB HBB AME

BAURU
AME

TUPÃ
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PREGÃO ELETRÔNICO

DISPENSA DE FORNECIIMENTO
- REGULAMENTO DE COMPRAS

EXCLUSIVIDADE DE PROCEDIMENTO
- REGULAMENTO DE COMPRAS

COMPRAS EFETUADAS INCISO I
- REGULAMENTO DE COMPRAS

COMPRAS EFETUADAS INCISO II
- REGULAMENTO DE COMPRAS

ATO INCISO III - REGULAMENTO
DE COMPRAS - EXECUÇÃO DE OBRAS

AME
ITAPET. M.S.I FAMESP/

BAURU
CONVENIOS 

FAMESP
LUCY

MONTORO
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MODALIDADES

PREGÃO ELETRÔNICO

DISPENSA DE FORNECIIMENTO
- REGULAMENTO DE COMPRAS

EXCLUSIVIDADE DE PROCEDIMENTO
- REGULAMENTO DE COMPRAS

COMPRAS EFETUADAS INCISO I
- REGULAMENTO DE COMPRAS

COMPRAS EFETUADAS INCISO II
- REGULAMENTO DE COMPRAS

ATO INCISO III - REGULAMENTO
DE COMPRAS - EXECUÇÃO DE OBRAS



• Contratação de empresa para execução de muro e arrimo e recuperação do 
entorno do Prédio MION do HCFMB ‒ Processo nº �.���/����-FAMESP ‒ Valor total 
da Obra: R$ ���.���,�� ‒ empresa: LNF Construções e Pinturas Eireli;

• Contratação de empresa para realização de Reforma da Ressonância Magnética 
do HCFMB ‒ Emenda Mara Gabrilli ‒ Processo nº �.���/����-FAMESP ‒ Valor total da 
Obra: R$ ���.���,�� ‒ empresa: Proteron Construção e Incorporação Ltda;

• Contratação de empresa para realização de Reforma da Sala de Macroscopia da 
Patologia - Serviço de Verificação de Óbitos do HCFMB ‒ Processo nº ��.���/����-
FAMESP ‒ Valor total da Obra: R$ ���.���,�� ‒ empresa: Total Brasil Terceirizações e 
Serviços Ltda;

• Contratação de empresa para realização de Reforma da Enfermaria da Clínica 
Médica II ‒ Cuidados Paliativos do HCFMB ‒ Processo nº ��.���/����-FAMESP ‒ 
Valor total da Obra: R$ ���.���,�� ‒ empresa: Total Brasil Terceirizações e Serviços 
Ltda.

OBRAS EFETUADAS EM BOTUCATU

Durante o exercício de ���� foram realizados ��� processos seletivos em todas as 
unidades administradas pela Fundação, com a participação de �.��� candidatos, 
conforme demonstrado abaixo: 

UNIDADE Qt. Proc. Qt. Insc. Qt. Proc.% Qt. Insc.%
AME - Bauru ��,�� ��,��

��,��
�,��
��,��
�,��
��,��
�,��

�,��
�,��
��,��
�,��
��,��
��,��

AME - Itapetininga
AME - Tupã
HCFMB
Hospital de Base de Bauru
Hospital Estadual Bauru
Maternidade Santa Isabel
TOTAIS
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�.��� ���,�� ���,��

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



Em �� de dezembro ���� a fundação contava com �.��� empregados, conforme 
demonstrado abaixo:

QUADRO DE PESSOAL FAMESP

CONVÊNIOS E CONTRATOS

Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo

• Contrato de Gestão ‒ objetivando a operacionalização da Gestão dos Serviços 
Públicos de Saúde do Hospital Estadual de Bauru, celebrado em �� de novembro de 
����;
• Contrato de Gestão - objetivando a operacionalização da Gestão dos Serviços 
Públicos de Saúde dos Ambulatórios Médicos de Especialidades de Bauru e 
Itapetininga, celebrados em �� de maio de ���� e AME Tupã, celebrado em �� de 
junho de ����; 
• Contrato de Gestão - objetivando a operacionalização da Gestão dos Serviços 
Públicos de Saúde na Maternidade Santa Isabel celebrado em �� de fevereiro de 
����;
• Contrato de Gestão ‒ objetivando a operacionalização da Gestão e execução das 
atividades e serviços de saúde no Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de 
Botucatu celebrado em ��/��/����;
• Convênio - objetivando a operacionalização da Gestão dos Serviços Públicos de 
Saúde no Hospital de Base de Bauru, celebrado em �� de dezembro de ���� a �� de 
dezembro de ����;

A FAMESP celebrou os contratos e convênios a seguir discriminados:

UNIDADE TOTAL EMPREGADOS
AME Itapetininga
AME Tupã
HCFMB
SAEI-DAM
Famesp - Botucatu 
CETEC

���
���
�.���
��
���
��

Rede Lucy Montoro
Hospital de Base
Hospital Estadual de Bauru
Maternidade Sta. Isabel
AME Bauru
HC BAURU
TOTAL

��
�.���
�.���
���
���
��
�.���



• Convênio nº ����/���� - Convênio de assistência à saúde, que entre si celebram o 
Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Estado da Saúde o 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e a Fundação para 
o Desenvolvimento Médico e Hospitalar ‒ Famesp, tem por objeto integrar a 
Conveniada ao Sistema Único de Saúde ‒ SUS e definir a sua inserção na rede 
regionalizada e hierarquizada de ações de saúde consistentes na prestação de 
serviços médico-hospitalares e ambulatoriais, visando à garantia da atenção 
integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual a 
Conveniada estão inseridas, e conforme Plano Operativo anexo, celebrado em �� 
de dezembro de ����; 
Valor recebido ano ����: R$ ���.���.���,�� e R$ �.���.���,�� para Leito UTI ‒ 
Covid-��;
• Termo Aditivo nº ��/���� ao Convênio nº ����/���� ‒ SUS/HCFMB/Famesp ‒ 
SPdoc Cidadão SES nº �������/���� ‒ que tem por objeto auxílio financeiro 
emergencial que deverá ser integralmente aplicado na atenção à saúde para o 
controle da pandemia COVID-��, nos termos da Portaria MS/GM nº ����/���� e a 
Resolução SS ��/���� ‒ total R$ �.���.���,�� ‒ custeio R$ �.���.���,�� (pessoal e 
encargos, plantões, material de consumo) e investimento: R$ �.���.���,�� 
(equipamentos médicos e mobiliários em geral);
• Convênio de nº ���/���� - celebrado com o Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Botucatu com a interveniência da Famesp tem por objeto promover o 
fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde 
prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos 
financeiros para custeio no valor de R$ ���.���,��, para Reforma da antiga 
enfermaria HC, de ��/��/���� a ��/��/����, prorrogado até ��/��/����; Valor 
recebido ano ����: R$ �,��;
• Convênio de nº ����/���� - Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) - 
celebrado com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu com a 
interveniência da Famesp tem por objeto promover o fortalecimento do 
desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos 
usuários do SUS na região, mediante transferência de recursos financeiros para 
ocorrer com despesas de Custeio ‒ prestação de serviços de terceiros, folha de 
pagamento, RPA, diárias, plantões, material de consumo/escritório e informática 
no valor de R$ ���.���,��, de ��/��/���� a ��/��/����, prorrogado até ��/��/����. 
Valor recebido em ����: R$ ���.���,��;



• Convênio de nº ����/���� - Serviço de Verificação de Óbito (SVO) - celebrado 
com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu com a 
interveniência da Famesp tem por objeto promover o fortalecimento do 
desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos 
usuários do SUS na região, mediante transferência de recursos financeiros para 
ocorrer com despesas de Custeio ‒ prestação de serviços de terceiros e material de 
consumo no valor de R$ ���.���,��, de ��/��/���� a ��/��/����. Valor recebido 
em ����: R$ ���.���,��;
• Convênio de nº ���/���� - Complexo HCFMB - celebrado com o Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu com a interveniência da Famesp 
tem por objeto promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e 
serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante 
transferência de recursos financeiros para ocorrer com despesas de Custeio ‒ folha 
de pagamento e serviços de terceiros no valor de R$ ��.���.���,��, de ��/��/���� a 
��/��/����, prorrogado até ��/��/����.  Valor recebido em ����: R$ 
��.���.���,��;
• Termo Aditivo nº ��/���� ao Convênio nº ���/���� - que tem por objeto a 
finalidade a alteração do Plano de Trabalho do Convênio ���/����, celebrado entre 
as partes, custeio ‒ folha de pagamento e serviços de terceiros, no valor de R$ 
�.���.���,��, vigência de ��/��/���� a ��/��/����. Valor recebido em ����: R$ 
�,��;
• Convênio de nº ����/���� -  Lucy Montoro HC - celebrado com o Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu com a interveniência da Famesp 
tem por objeto promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e 
serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante 
transferência de recursos financeiros para ocorrer com despesas de Custeio ‒ folha 
de pagamento e material de consumo para o Setor de Reabilitação do HCFMB para 
absorver pacientes não elegíveis da Rede Lucy Montoro no valor de R$ �.���.���,��, 
de ��/��/���� a ��/��/����. Valor recebido em ����: R$ �.���.���,��;
• Convênio de nº ����/���� -  Famesp/Hospital de Campanha de Bauru - 
celebrado com o Secretaria de Estado da Saúde e a  Famesp que tem por objeto 
promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência 
à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante transferência de 
recursos financeiros para ocorrer com despesas de custeio e investimento para 
estruturar �� leitos de enfermaria no Hospital de Campanha de Bauru no valor de 
R$ �.���.���,��, sendo para custeio: R$ �.���.���,�� (folha de pessoal e encargos, 
material de consumo/escritório e informática, serviços de terceiros pessoa jurídica, 
medicamentos e drogas, material médico hospitalar) e investimento: R$ 
�.���.���,�� (aquisição de equipamentos e material permanente), de ��/��/���� a 
��/��/����, prorrogado até ��/��/����. Valor recebido em ����: R$ 
�.���.���,��;



• Termo Aditivo nº ��/���� ao Convênio nº ����/���� ‒ Famesp/Hospital de 
Campanha de Bauru ‒  que tem por objeto custeio de �� leitos de enfermaria no 
Hospital de Campanha de Bauru para o enfrentamento da Covid-��, até 
��/��/����, nos termos do novo Plano de Trabalho, no valor de R$ �.���.���,�� de 
��/��/���� a ��/��/����. Valor recebido em ����: R$ �,��; 

• Termo de Fomento ‒ Processo SEDS nº �������/���� ‒ celebrado entre o 
Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e a 
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar que tem por objeto 
decorrente de dispensa de chamamento público e tem por objetivo a transferência 
de recursos financeiro, do Estado para a OSS para aquisição de equipamentos para 
as Casas de Apoio do HCFMB no valor de R$ ��.���,��, conforme plano de 
trabalho, em ��/��/���� a ��/��/���� (emenda parlamentar deputado Fernando 
Cury). Valor recebido ano ����: R$ ��.���,��; 

• Convênio de nº ��/���� - celebrado entre a Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” por meio da Faculdade de Medicina de Botucatu e o Município 
de Botucatu com interveniência da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar para prestação de serviços de atenção básica à saúde pelo Centro de 
Saúde Escola de Botucatu, em �� de dezembro de ����; Valor recebido ano ����: 
R$ �.���.���,��; 
• Convênio de nº ��/���� - celebrado com o Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Botucatu e a Famesp, que tem por objetivos desenvolver e aprimorar 
atividades assistenciais à Saúde do Adulto e da criança prestada na área de 
Urgência e Emergência; oferecer oportunidade de ampliação do espaço para 
ensino e pesquisa e extensão universitária da Faculdade de Medicina de Botucatu; 
possibilitar o intercambio técnico-científico entre os partícipes; Valor recebido 
ano ����: R$ ��.���.���,��; 
• Termo Aditivo nº ��/���� ao Convênio ��/���� - celebrado com Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu com a interveniência da Famesp 
para aquisição de kits para realização de testes para detecção do SARS-Cov-�� e 
pagamento de pessoal, vigência de ��/��/���� a ��/��/����. Valor recebido ano 
����: R$ ���.���,��;

Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Botucatu



• Convênio ‒ objetivando a cooperação dos partícipes para o desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa e assistência integral à saúde da comunidade, 
assinado em �� de maio de ����.

• Convênio ‒ objetivando a cooperação dos partícipes para o desenvolvimento das 
atividades de ensino, pesquisa, assistência e extensão de serviços de atenção à 
saúde da comunidade, assinado em �� de julho de ����.

• Processo nº ��/����-DC ‒ Convênio SICONV nº ������/���� ‒ Processo nº 
���������������� - aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o 
HCFMB/Hemocentro, valor R$ ���.���,��, vigência ��/��/���� a ��/��/����. 
Valor recebido ano ����: R$ ��.���,��;
• Processo nº ��/����-DC - Convênio SICONV nº ������/���� ‒ Processo 
�����.������/����-�� - para aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para a maternidade do HCFMB, no programa Rede de Cuidados à 
Pessoa com deficiência, valor de R$ ���.���,��, vigência��/��/���� a ��/��/����.  
Valor recebido ano ����: R$ ���.���,��;
• Processo nº ���/����-DC - Convênio SICONV nº ������/���� ‒ Processo 
�����.������/����-�� - para aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para a Unidade de Hematologia e Hemoterapia do HCFMB, valor de 
R$ ���.���,��, vigência ��/��/������/��/����.  Valor recebido ano ����: R$ �,��;
• Processo nº ���/����-DC - Convênio SICONV nº ������/���� - Processo 
�����.������/����-�� - para aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes para Atenção Especializada em Saúde do HCFMB (Bando de Leite 
Humano), valor de R$ ���.���,��, vigência ��/��/���� a ��/��/����.  Valor 
recebido ano ����: R$ �,��;

• Processo ���/���� SUT  - Convênio Acessório ������� -  Construção do Espaço 
da Família na Enfermaria de Pediatria do HCFMB. Valor recebido ano ����: R$ 
�,��;

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu

Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde

Instituto Ronald McDonald

Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho com a Interveniência da 
Faculdade de Medicina de Botucatu 



DESCRIÇÃO VALOR R$

Convênio SUS ‒ Hospital das Clínicas de Botucatu

Contrato de Gestão entre a Secretaria do Estado
da Saúde e a Fundação ao gerenciamento do
Serviço de Reabilitação Lucy Montoro

Contrato de Gestão entre a Secretaria do Estado
da Saúde e a Fundação ao gerenciamento do 
AME ‒ Bauru

Contrato de Gestão entre a Secretaria do Estado 
da Saúde e a Fundação ao gerenciamento do 
Hospital Estadual de Bauru

���.���.���,��

�.���.���,��

��.���.���,��

���.���.���,��

RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRADOS PELA FAMESP NO EXERCÍCIO
DE ���� EM RAZÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS

Contrato de Gestão entre a Secretaria do Estado 
da Saúde e a Fundação ao gerenciamento do 
AME ‒ Itapetininga

Contrato de Gestão entre a Fundação e a 
Secretaria do Estado da Saúde ao gerenciamento 
da Maternidade Santa Isabel

Convênio de Parceria de Gestão entre a Fundação
e a Secretaria do Estado da Saúde ao 
gerenciamento do Hospital de Base de Bauru

Convênio de Parceria de Gestão entre a Fundação
e a Secretaria do Estado da Saúde ao
gerenciamento do Hospital Campanha de Bauru

Contrato de Gestão entre a Secretaria do Estado
da Saúde e a Fundação ao gerenciamento do 
AME -  Tupã

��.���.���,��

��.���.���,��

��.���.���,��

���.���.���,��

�.���.���,��



Centro de Saúde Escola

PS Municipal

Convênios (privado)

TOTAL

�.���.���,��

��.���.���,��

�.���.���,��

���.���.���,��

No cumprimento de sua missão, a FAMESP tem como meta manter os níveis de 
atendimento ao Hospital das Clínicas de Botucatu da Faculdade de Medicina e dos 
demais hospitais gerenciados por ela, com a destinação de recursos financeiros 
para a aquisição de medicamentos, novos equipamentos, reformas e ampliação 
das instalações hospitalares, material de consumo e demais itens necessários para 
o funcionamento dos Complexos Hospitalares.

A Unidade de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu - Upeclin - foi 
inaugurada em ����, e habilitada como Organização Representativa de Pesquisa 
Clínica ‒ ORPC em ����, e atua junto com a Diretoria Científica da Famesp, em 
projetos de pesquisa clínica desenvolvidos no Brasil e dispõe de uma infraestrutura 
para o desenvolvimento de todas as fases de ensaios clínicos de fármacos, 
procedimentos, equipamentos e dispositivos para diagnósticos.

ENSAIOS CLÍNICOS E PROJETOS DE PESQUISAS



Facilitar no inter-relacionamento de pesquisadores de diversas áreas envolvidos 
em projeto multiciplinar e/ou multicêntrico.
Atualmente existem ��� (cento e sete) projetos de pesquisa clínica em andamento, 
com captação de recurso financeiro.

A Famesp tem relevante atuação no processo administrativo destes projetos, tendo 
dentre outras as seguintes atividades:
• Administrar financeiramente os projetos aprovados dentro das exigências de cada 
órgão de fomento;
• Elaborar Relatórios de prestação de contas, bem como a organização de notas, 
recibos e orçamentos devidos;
• Identificar e levantar custos de procedimentos em serviços, em material de 
consumo e permanente no desenvolvimento de Pesquisa;
•Orientar o preenchimento de planilhas on-line na captação de recursos e 
prestação de contas;
• Orientar e adequar gastos viabilizando a prestação de contas.



Sem prejuízo no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, a 
Fundação no cumprimento dos seus objetivos sociais executa e apoia diversos 
programas assistenciais de relevante importância para a sociedade em geral. 
Destacamos a seguir os principais projetos.

A atenção ao usuário de um hospital de alta complexidade, com portadores de 
doenças graves ou crônicas extrapola os limites da assistência médica. A condição 
social desses, muitas vezes é fator limitante ao seu tratamento e recuperação, além 
disso, criar condições humanitárias e dignas, tanto no que diz respeito aos aspectos 
físicos, ao paciente e familiares, são premissas fundamentais para um hospital 
universitário. 

Nesse sentido, a instituição, desde ����, tem promovido intenso programa voltado 
para a Humanização hospitalar e apoio ao usuário, merecendo destaque:
• Criação do serviço de orientação ao usuário, utilizando funcionários readaptados 
por problemas de saúde, a partir de ����;
• Sistema de sinalização por faixas coloridas indicativas no pavimento térreo do 
hospital, a partir de ����;
• Fornecimento de passes de ônibus para munícipes carentes, em parceria com a 
Prefeitura de Botucatu, a partir de ����;
• Criação, a partir de ���� do Programa de Atendimento Odontológico aos 
portadores de doença renal crônica, hemofílicos, pacientes em uso de 
anticoagulantes e pacientes hepatopatas do SUS.

A FAMESP contribui financeiramente com a entidade com o objetivo de auxiliar nas 
suas despesas.

PROJETOS SOCIAIS

PROGRAMA DE APOIO AO USUÁRIO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS



PROJETO VENTRE VIDA

A Fundação apoia o Projeto Ventre Vida, fornecendo recursos e local para a sua 
realização. O Projeto iniciou em março de ����, acolhendo mulheres com diversos 
tipos de câncer, entre eles o câncer de mama. O objetivo principal é resgatar a 
autoestima e autoconfiança das mulheres portadoras da doença, através da dança 
do ventre, pois a dança do ventre trabalha o corpo da mulher com um todo, assim 
transferindo o foco da doença para um segundo plano.  O Projeto iniciou-se com 
apenas �� pacientes/aluna, atualmente atende �� mulheres/alunas, da cidade de 
Botucatu e redondezas. No ano de ����, nos meses de janeiro a março foram 
realizados ��� atendimentos presenciais e nos meses de junho a dezembro foram 
realizados ��� atendimentos online.

Tem como objetivo proporcionar condições às pessoas com transtornos mentais 
graves para terem melhor qualidade de vida e alcançarem sua reabilitação psico-
social através da qualificação profissional, a fim de incluí-las no mercado de 
trabalho formal e informal, por meio de cursos e treinamentos, respeitando suas 
possibilidades, habilidades e conhecimentos pessoais. Objetiva também criar 
espaços de discussão e reflexão. Visa transformações sócio-políticas da assistência 
em saúde.

DE SAÚDE MENTAL DE BOTUCATU - (ASSOCIAÇÃO ARTE E CONVÍVIO) 
ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS, FAMILIARES E TRABALHADORES DOS SERVIÇOS



Com capacidade operacional para ��� usuários atua através de:
• Triagem;
• Ateliê Terapêutico (trabalhos manuais);
• Oficinas geradoras de renda (para cada trabalho realizado e vendido, o usuário 
recebe uma bolsa-trabalho, que lhe permite ajuda no orçamento familiar), sendo: 
Encadernação e reciclagem de papel, arte em cacos, arte em pintura;
• Espaço Criativo;
• Atividades Sócio-Políticas;
• Oficina de Direitos;
• Oficina Espaço Aberto;
• Atividades Científicas;
• Atividades de Convívio e de Lazer.

Para esta entidade a FAMESP contribui no comodato do imóvel, utilizado como 
sede para a entidade, bem como para o uso de suas atividades fim, contribui, ainda, 
com o pagamento de três profissionais para atuarem no Projeto, quais sejam: uma 
assistente social, uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO “ACONCHEGO”

No ano de ����, Botucatu encontrava-se entre as cinco primeiras cidades do Estado 
de São Paulo com as maiores proporções de população idosa (��,�% da população 
ou ��.��� idosos). Para essa população é esperada uma prevalência de demência 
de �% (cerca de ��� pessoas em Botucatu) em condições de dependência ou semi-
dependência. O Centro Aconchego visa prestar atenção social e de saúde a essa 
população, estando em tratamento �� idosos no período da tarde, inserido �� 
idosos no período da manhã e �� idosos acamados através de visitas domiciliares, 
atingindo aproximadamente ��� pessoas entre idosos e familiares. Este trabalho 
que atende uma pequena parcela da população, portadores de comprometimento 
físico e/ou mental ‒ mal de Parkinson, de Alzheimer, deficiência visual, sequelas de 
acidentes vasculares cerebrais. Tais clientes recebem atendimento e cuidados 
fisioterápicos, terapia ocupacional, de enfermagem, psicológico, nutricional, de 
lazer, através de um Centro-Dia, composto de �� voluntários da comunidade e �� 
funcionários contratados. A FAMESP contribui financeiramente com a entidade 
com o objetivo de auxiliar nas suas despesas, oferecendo custeio e transporte dos 
idosos.



O Programa BOTUCAM teve início em setembro de ���� com a confecção de 
próteses mamárias, criando um banco de próteses na Seção Técnica de Serviço 
Social do Hospital das Clínicas de Botucatu.
Seu objetivo é desenvolver ações de prevenção, apoio material e afetivo aos 
portadores de câncer de mama. Sua atuação é realizada por meio de:
• Palestras de prevenção em creches, escolas, indústrias e comunidades religiosas;
• Apoio emocional e fornecimento de próteses mamárias;
• Terapia ocupacional;
• Assistência social, incluindo orientações quanto a direitos previdenciários e 
outros;
• Visitas domiciliares;
• Doação de cestas básicas, frutas e complementos alimentares;
• Visita de voluntários à Enfermaria de Mastologia;
• Realização de oficinas de trabalho para confecção de próteses, chapéu de crochê, 
gorros, etc;
• Realização de encontros de pacientes proporcionando momentos de 
confraternização e trocas de experiência.

A FUNDAÇÃO contribui com o pagamento da locação do imóvel utilizado como sede 
pela entidade.

PROGRAMA BOTUCCAM

Botucatu no Combate ao Câncer de Mama



A ação da Cidadania de Botucatu foi fundada em �� de Julho de ����, como uma 
resposta local ao movimento nacional “AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME, A 
MISÉRIA PELA VIDA”, lançado pelo Sociólogo HEBERT DE SOUZA, “o Betinho”.  No 
inicio preocupou-se mais com um atendimento emergencial, através de 
arrecadação e distribuição de cestas básicas. Durante seus �� anos de existência, a 
Ação da Cidadania distribuiu em media �.��� três mil cestas básicas por ano. 
Somada ao combate a fome, seguiu-se a estratégia de implantação de programas
permanentes de promoção, prevenção de situação de risco social e violação de 
direitos.

O objetivo principal dos serviços é o atendimento às crianças, adolescentes e 
jovens em situação de risco social e suas respectivas famílias, possibilitando o 
acesso a um espaço de vivência, reflexão sobre valores, cidadania. São oferecidas 
também atividades voltadas à melhoria do desempenho escolar, educação para o 
exercício da cidadania, ampliação do universo cultural, fortalecimento de vínculos 
familiares e preparação para o trabalho formal. A FAMESP contribui 
financeiramente com a entidade com o objetivo de auxiliar nas suas despesas.

AÇÃO DA CIDADANIA DE BOTUCATU



NÚCLEO ASSISTENCIAL JOANNA DE ANGELIS

Centro de Preparação para a Vida

O Projeto Musicalizando apoia ��� jovens, (crianças e adolescentes), assim 
distribuídos: Fanfarra (�� componentes), Corais ( juvenil e infantil) ��� 
componentes) e Orquestras de sopras �� participantes) e tem como objetivo a 
socialização e sensibilização, além de estabelecer a noção de ritmo, movimento e 
expressão corporal, a canalização de energias para atividades construtivas e 
melhoria das relações familiares e das noções de responsabilidade e cidadania. 

Em função disto, observa-se nestas crianças melhoria no seu conceito de 
autoimagem, autoestima e autoconceito da visão de mundo por travarem 
conhecimento com pessoas e locais diferentes e também melhoria da convivência 
intra e interfamiliar.

A FAMESP contribui financeiramente com a entidade com o objetivo de auxiliar nas 
suas despesas.



CASAS DE APOIO HCFMB

Referência nacional no atendimento médico, o HCFMB recebe milhares de 
pacientes provenientes de todas as regiões do país. Pessoas que geralmente vêm 
acompanhadas por familiares podem ficar nas Casas de Apoio.

O atendimento é prestado em parceria com o Serviço Social do HCFMB, que faz o 
encaminhamento dos pacientes.

Casa de Apoio I ‒ acolhe pacientes vítimas de câncer;
Casa de Apoio II ‒ destinada às crianças com câncer;
Casa de Apoio III ‒ voltada às mães que amamentam bebês prematuros;
Casa de Associações (unidade IV) ‒ destinada a projetos de inclusão digital e social.

São ��� leitos, divididos em apartamentos que trazem todo conforto e 
comodidade.
Além disso, as Casas de Apoio oferecem:

Oficinas artesanais;
Lavanderia completa;
Cozinha e refeitório, servindo mais de ��� refeições por dia em cinco horários 
diferentes;
Bazar beneficente exclusivo aos usuários;



Cada casa conta com aproximadamente ��� m² que abrangem de seis a dez 
apartamentos, sala para lazer, cozinha e banheiros e acessibilidade (instalação de 
rampas para portadores de necessidades especiais).

Alimentação - Durante o período em que fica no serviço, o paciente e seus 
acompanhantes têm à disposição café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar e chá 
noturno. Aqueles que recebem uma dieta diferenciada em virtude do tratamento 
são supervisionados pelo próprio Hospital.

A FAMESP contribui cedendo dois de seus imóveis para abrigarem as Casas de Apoio 
I e II.



Pesquisa e Elaboração

Projeto Gráfico e Diagramação

Andresa de Andrade Alves
Celeste Pires Blanco Jorge
Cleusa Aparecida dos Santos Vezotto
Vera Maria Elias

As informações contidas neste relatório
foram fornecidas por todas as áreas da 
Famesp e pelos responsáveis pelos 
projetos aqui descritos.
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