
Número do Plano: 19491
Entidade: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP

CNPJ: 56.023.443/0001-52
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Email: contato@faepa.br

CPF Pessoa Cargo
071.347.808-05 Denise Cristina Carraro ASSESSORA TÉCNICA

Banco: 001 Agência: 05113 Conta: 000059145 Praça: Ribeirão Preto
Gestor Convênio: Luciana Regina da Silva Silveira

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento dos recursos do Convênio.

Contexto da Instituição Proponente

Recebimento dos Recursos

Responsáveis pela Elaboração deste Plano de Trabalho

Instituição Proponente

Características da Instituição - Operacional em Saúde

O HCFMRP-USP possui 920 leitos, sendo 744 no Campus e176 na Unidade de Emergência. Deve ser
destacado o atendimento multidisciplinar não médico (educador físico, enfermagem, fisioterapia,
fonoaudiologia, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, psicoterapia, serviço social médico e terapia
ocupacional). Por ser um hospital terciário, o HCFMRP-USP juntamente com a Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da USP e a Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência – FAEPA tem
estabelecido convênios com a Secretaria de Estado da Saúde de Ribeirão Preto – SP – SES, para a
estruturação de uma rede de serviços de saúde de média/baixa complexidade na região, sendo esta uma
estratégia que permite organizar o fluxo de pacientes. Este processo teve início em 2008, com a
inauguração do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. Em 2009 foi inaugurado o Centro Estadual de
Referência a Saúde da Mulher –MATER , em 2010, o Hospital Estadual de Américo Brasiliense e em 2019
o Hospital Estadual de Serrana. Nos ambulatórios do HC Campus foram realizadas 421.078consultas,
89.609 procedimentos ambulatoriais e 15.249 internações na unidade Campus e 27.338 atendimentos,
10.240 internações na Unidade de Emergência, considerando a média dos anos de 2020 e 2021, anos
seriamente afetados pela pandemia de COVID-19. Em relação aos transplantes, a unidade de transplante
de fígado iniciou suas atividades em fevereiro de 2001. Atualmente, a estrutura de atendimento para
transplantes de órgãos sólidos localiza-se no 10º andar do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto –
Unidade Campus. São 26 leitos destinados a transplantes de rins, fígado, pâncreas e futuramente outros
órgãos. Há atendimento pré e pós operatório e o serviço conta com equipes multidisciplinares. Foram
realizados, considerando a média dos anos de 2020 e2021, anos seriamente afetados pela pandemia de
COVID-19, 74 transplantes sendo a média de 43 fígado, 29 rim, 01 pâncreas/rim e 02 fígado/rim) sendo
20transplantes de fígados, 03 de fígados/rim, 03 de pâncreas/rim e 61 de rins.  
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Objeto
CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Objetivo
Alcançar a logística necessária para que não ultrapasse o tempo limite de isquemia fria recomendável
para cada órgão.
Justificativa
Necessidade de agilizar os procedimentos que propiciem o incremento da utilização dos órgãos
disponibilizados para transplante e a especificidade de cada órgão, quanto ao tempo de isquemia fria
recomendada para transporte e o seu aproveitamento adequado. Para solução da agilidade, suscita o
fretamento privado de aeronaves (aviões ou helicópteros) que possam atender as necessidades logísticas
das equipes de captação, tornando viável a retirada e o transplante de órgãos
que se encontram distantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo , sempre respeitando o tempo de isquemia aceitável para cada órgão.
Envidaremos esforços para aumento de 50% no número de voos (10 atuais para 15)  para  que  se  possa
atingir  aumento  médio  na  produção  de transplantes. Observamos que além dos voos contratados com
os recursos do convênio também são utilizados voos da Força Aérea Brasileira, cuja quantidade foi  02
em 2021, em razão da dificuldade de logística.

Custeio - serviços de terceiros: transporte aéreo para captação de órgãos para transplantes-
Disponibilizaremos para as equipes médicas, o serviço de aeronaves (aviões ou helicópteros) adequadas
e seguras, de empresas privadas que realizam este tipo de operação, credenciadas e habilitadas na ANAC
para este fim, conforme as normas vigentes.

Local

Qualificação do Plano de Trabalho

Missão da Instituição

Desenvolver e praticar assistência, ensino e pesquisa em saúde, por meio da busca permanente da
excelência, melhoria da qualidade de vida da população.

Histórico da Instituição

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo –
HCFMRP-USP é uma autarquia pública estadual, vinculada administrativamente à Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo e associada à Universidade de São Paulo para fins de Ensino, Pesquisa e
prestação de serviços médico-hospitalares. Iniciou suas atividades em junho de 1956 no prédio onde
atualmente funciona a Unidade de Emergência. Em pouco tempo fez-se necessária a construção de uma
sede própria para absorver as crescentes demandas assistenciais, que foi inaugurada em 1978, ao lado
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no Campus Universitário da USP. Caracteriza-se como
Hospital de grande porte, de alta complexidade, constituindo-se referência terciária para a região nordeste
do Estado de São Paulo, composta de cerca de 4 milhões de habitantes e tem como atividade principal
proporcionar assistência médico-hospitalar e servir de campo de ensino e de pesquisa, na área da saúde.
Para o desenvolvimento das atividades, conta com a seguinte estrutura: Área construída: 179.027,94m2;
Leitos: 920; Consultórios: 294; Salas Cirúrgicas: 36. O Hospital proporciona atenção à saúde para o
tratamento de alta complexidade em nível ambulatorial e hospitalar, que compreende cuidados de
prevenção, tratamento e reabilitação, de natureza clínica e/ou cirúrgica, serviços complementares de
diagnóstico e tratamento, nas mais diversas especialidades médicas. Esta assistência é prestada por
equipe multiprofissional que compreende médicos, pessoal de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais, dentre outras. O Hospital
mantém seu corpo clínico permanentemente atualizado, através de intensas atividades de pesquisa, que
envolvem contínuos intercâmbios com instituições internacionais congêneres, participação ativa em
congressos, simpósios e mesas redondas, além de um número expressivo de publicações científicas
nacionais e internacionais.
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS
Observações
Observamos que o sistema não está aceitando alteração na quantidade de dias(cadastramento da etapa)
e na quantidade de parcelas (cadastramento das aplicações).

Contratação de voos para transporte aéreo de órgãos com a finalidade de melhoria
do tempo de isquemia tendo em vista distâncias acima de 200 km cujo transporte
terrestre inviabiliza a captação.

Situação Atual: Média dos anos de 2020 e 2021, de 74 transplantes, sendo 43 de fígado, 29 de rim, 
02 de fígado/rim e 01 de pâncreas/rim.

Situação Pretendida: Manter média de 74 transplantes ao ano.
Indicador: Número médio de transplantes de órgãos sólidos por mês no ano de 2022.

Número de voos realizados por mês no ao de 2022.

Manter a produção média de transplantes de órgãos sólidos em 74/ano.
Ações para Alcance:

Contratação de empresa de transporte aéreo
Situação Atual: Média de 10 voos por ano.

Situação Pretendida: Média de 15 voos por ano.
Indicador: Número de voos contratados por mês no ano de 2022.

Aumentar a capacidade de absorção de 10 para 15 transportes aéreos de órgãos/ano com ou sem
equipe médica
Ações para Alcance:

Acompanhamento em planilha eletrônica da diferença entre o horário de entrada do
órgão no receptor com o horário de saída do órgão do doador.

Situação Atual: Não há indicador. Planilha será elaborada para acompanhamento e definição da 
meta.

Situação Pretendida: Estabelecer meta para tempo médio de captação do órgão para melhoria da
qualidade do transplante.

Indicador: Diferença entre o horário de implante do órgão no receptor com o horário de retirada
do órgão do doador.

Acompanhar o tempo médio de isquemia do órgão
Ações para Alcance:

Etapa Dias Descrição
CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 30 CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE

TERCEIROS

Objeto Aplicação Proponente % Concedente %
Serviço prestado por 
Pessoa Jurídica

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TERCEIROS DE TRANSPORTE AÉREO R$ 0,00 0,0 R$ 393.750,00 100,0

Totais: R$ 0,00 0,0 R$ 393.750,00 100,0

Nº Valor Parcela % Proponente % Concedente % Aplicação Total
1 R$ 393.750,00 100,0 R$ 0,00 0,0 R$ 393.750,00 100,0 R$ 393.750,00

Total: R$ 393.750,00 100,0 R$ 0,00 0,0 R$ 393.750,00 100,0 R$ 393.750,00

Início de Vigência: 09/09/2022 Término da Vigência: 30/09/2023

Cronograma de Desembolso

Plano de Aplicação de Recursos

Etapas ou Fases de Execução

Metas Qualitativas

Metas Quantitativas

Previsão de Execução
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Wilson Roberto Lima007.516.518-00

CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Coordenador de Gabinete09/09/2022

Data Assinatura

Jeancarlo Gorinchteyn111.746.368-07

SES/GABINETE - Gabinete do Secretário
Secretário de Estado09/09/2022

Data Assinatura

Adriana Ruzene087.337.188-73

DRS XIII - Ribeirão Preto
Diretor Técnico de Saúde III09/09/2022

Data Assinatura

Ricardo de Carvalho Cavalli705.704.006-78

FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP
DIRETOR EXECUTIVO - FAEPA09/09/2022

Data Assinatura

Benedito Carlos Maciel358.340.218-91

HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP
Superintendente09/09/2022

Data Assinatura

Assinaturas
Documento assinado digitalmente conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Testemunhas
Nenhuma testemunha informada.

Declaração
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Nenhuma testemunha informada.
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