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HCFAMEMA

HCFAMEMA realiza 1264
avaliações cirúrgicas em um mês

 Levantamento realizado 
pelo Departamento de                    
Atenção à Saúde Ambulatorial                       
Especializada (Dasamb) mostra 
que o HCFAMEMA já realizou 
1264 atendimentos de                         
avaliações cirúrgicas –                       
procedimentos que visam                
acelerar o chamamento de 
pacientes da região de Marília 
para o Mu�rão das Cirurgias. 
 Do total de pacientes 
atendidos, 247 já são                     
considerados aptos à cirurgia, 
89 receberam alta e 928                    
necessitam de novos exames. 
As avaliações, que começaram a 

ocorrer no dia 6 de agosto, 
somam ainda 334 faltas de 
pacientes.  
 Para que os atendimen-
tos fossem viabilizados, uma 
grande força tarefa composta 
por colaboradores administra�-
vos e assistenciais foi colocada 
em ação.      

   Levamos desse                
período muitas lições 

aprendidas, mas
principalmente a                     

certeza de que 
fizemos a diferença na 

busca de cumprir nossa 
missão à população SUS

“

”Diretora técnica do Departamento Atenção à 
Saúde Ambulatorial Especializada e Hospital 
Dia, Cris�na Toshie de Macedo Kuabara.

Equipe assistencial envolvida nas avaliações cirúrgicas 

Pacientes foram avaliados e receberam orientações Acolhimento foi um dos diferenciais

SAÚDE

Exames pré-operatórios também passaram a ser realizados

Colaboradores administra�vos e assistenciais foram escalados 

As avaliações cirúrgicas ocorrem no Ambulatório Mário Covas

Equipe contabilizou 334 faltas de pacientes agendados



Avaliação cirúrgica ocorre em
quatro especialidades médicas

 Além das avaliações, na 
ação do úl�mo dia 3 também 
foram realizados exames                     
pré-operatórios com coleta de 
sangue para exames                                
laboratoriais, Raio-X de tórax e 
eletrocardiograma. 

 Conforme dados da 
Secretaria do Estado da Saúde, 
mais de 40 mil pacientes                      
encontram-se na fila de espera 
na região de Marília, que é      
composta por 62 municípios. 

   A equipe de cirurgia 
vascular do HCFAMEMA 
também vem realizando 

o atendimento de pa-
cientes com hipótese 

diagnós�ca de varizes às 
sextas-feiras

“

”

 Os atendimentos no  
HCFAMEMA ocorrem nas 
especialidades de cirurgia 
geral, cirurgia gástrica,                      
ginecologia e urologia,                     
sobretudo a pacientes com 
recomendações cirúrgicas 
para hérnia umbilical, hérnia 
inguinal, cálculo de vesícula, 
histerectomia, laqueadura e 
vasectomia. 
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Paciente durante atendimento de avaliação cirúrgica

Dia

Resumo de Atendimentos - Avaliações Cirúrgicas HCFAMEMA

06/08

12/08

13/08

19/08

26/08

02/09

03/09

03/09

03/09

09/09

Gastro Cirurgia

Vascular

Gastro Cirurgia

Vascular

Vascular

Vascular

Urologia

Ginecologia

Geral e Gastro

Vascular

204

30

222

32

35

30

50

200

766

30

179

25

184

24

27

22

43

162

575

23

25

5

38

8

8

8

7

38

190

7

7

8

9

6

8

6

0

21

22

2

41

3

12

3

2

5

41

38

100

2

131

14

163

15

17

11

2

103

453

19

Total 1599 1264 334 89 247 928

Especialidade Pacientes
agendados

Pacientes
atendidos Faltas Altas Aptos Enc.

exames

Diretora técnica do Departamento Atenção à Saúde 
Ambulatorial Especializada e Hospital Dia, Cris�na 
Toshie de Macedo Kuabara.
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Meu pai permaneceu
72 dias na Unidade de 

Terapia Intensiva, grande 
parte desse tempo

entubado em decorrência 
de complicações da

Covid-19. No pior dos 
momentos eu fiz uma 

promessa de que se ele 
se recuperasse plenamente 

eu faria esse percurso 
em ritmo de corrida para 
agradecimento. Além da 
fé em Deus, todos nós da 
família somos gratos ao 

acolhimento e tratamento 
recebido no Hospital das 

Clínicas de Marília

“ Em partes do caminho 
alguns amigos fizeram 

revezamento para correr 
ao meu lado.

É um percurso que se 
assemelha a uma

ultramaratona e que 
representa um recorde 

pessoal

“

”Atleta Vinicius Manfio.

Atleta Vinicius Manfio. ”
Esse momento

ficará eternizado.
Orgulhoso pelo ato do 

meu filho e agradecido por 
todas as demonstrações 

de carinho. É um percurso 
que se assemelha a uma

ultramaratona e que 
representa um recorde 

pessoal

“

”

 Vinicius Manfio é atleta 
de Cândido Mota que no 
sábado (3) realizou um feito                            
memorável em agradecimento 
à recuperação do seu pai,         
Valdir Franco de Lima, 59 anos, 
que esteve internado no               
HCFAMEMA entre os meses de 
fevereiro e abril deste ano.     
 Como parte do cumpri-
mento de uma promessa, ele                        
percorreu os 90 quilômetros de 
distância entre Marília e                    
Cândido Mota, cidade em que 
eles residem, em um percurso 
feito em grande parte por                   
corrida. 

 Para vencer o desafio, 
também chamado por ele de 
“Corrida pela Vida”, intensificou 
os treinos nos úl�mos dois 
meses.  A par�da do atleta ocor-

reu às 00h e a chegada aconte-
ceu por volta das 15h, frente ao 
Ambulatório Mário Covas. O 
momento foi bastante come-
morado entre os amigos e pelo 
seu pai, que acompanhou toda a 
viagem em um carro de apoio.
 No HCFAMEMA foi rece-
bido com medalha de honra ao 
mérito e dividiu o pódio com o 
pai, que também recebeu um 
troféu. 
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Atleta faz corrida em agradecimento 
à recuperação da saúde de seu pai

90 QUILOMETROS

Pai do atleta permaneceu internado 72 dias na UTI do HC I

Emoção marcou a chegada do atleta à linha de chegada

No HCFAMEMA foi recebido com medalha de honra ao mérito

Valdir Franco de Lima, paciente recuperado
no HCFAMEMA.



CAC oferece mais de sete tipos de atendimentos ao Colaborador

”

No CAC temos 
médico, den�sta,

enfermeira, psicóloga, 
nutricionista,

fisioterapeuta,
assistente social para 

melhor atender
nosso colaborador

“

”Viviane Gallina, Diretora Técnica do CAC.

Equipe CAC – Mônica Bósio (nutricionista), Dr João Augusto Santana (den�sta), Elaine Fregolen� (assistente social), Rosa Cris�na de Campo (recepção),
Monica Vanfre (psicóloga), Aline Gabriel (enfermeira), Dra Júlia Viegas (médica) e Viviane Gallina (diretora-técnica)

 A proposta do Centro 
de Apoio ao Colaborador 
(CAC) é oferecer um serviço 
diferenciado e direcionado aos 
colaboradores do HCFAMEMA, 
além de unificar e aproximar 
os setores e gerências por 
meio de espaço �sico amplo 
e seguro, permi�ndo um                   
atendimento cada vez mais 
humanizado. 

 O horário de atendimen-
to do CAC é de segunda a                
sexta-feira, das 7h às 16h, com 
consultas agendadas.
 Os atendimentos são                
individuais e/ou cole�vos. Para 
mais informações    sobre o 
funcionamento e início de 
atendimento de cada                
especialista no CAC, o telefone 
de contato é o 14 3434 3887.
 Vale destacar que o 
atendimento para Síndrome 
Gripal ocorre de segunda a             
sexta-feira das 07 as 11 da 
manha.
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CONHEÇA A EQUIPE

CAC atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h



 A equipe do Projeto 
Lean nas Emergências reali-
zou na úl�ma semana dois 
encontros para a apresen-
tação de resultados e prin-
cipais intervenções realiza-
das no Pronto Socorro 
Adulto do HCI.
 Na quinta-feira (8) a 
apresentação focou nas 
ações voltadas aos municí-
pios do chamado “Cinturão 
Amarelo” – cidades que não
 

oferecem assistência em 
saúde no período noturno e 
que encaminham pacientes 
para o HCFAMEMA.
 É o caso de Alvinlân-
dia, Campos Novos Paulis-
ta, Júlio Mesquita, Lupér-
cio, Ocauçu, Oscar Bressane 
e Vera Cruz.
 No encontro do dia 9 
a apresentação ressaltou as 
ações para a região de             
Marília.

 O Projeto Lean nas 
Emergências já vem                     
apresentando resultados 
sa�sfatórios. Registros             
realizados entre os dias 19 e 
21 de agosto mostram corre-
dores e sala de transição de 
pacientes totalmente livres.

 O “Projeto Lean nas 
Emergências” é inicia�va 
do Ministério da Saúde que 
trouxe para o HCFAMEMA            
o acompanhamento do 
Hospital Beneficência              
Portuguesa, de São Paulo.

Período: 03/09/22 a 09/09/22 - Ano I - nº 14- Pág. 05BOLETIM SEMANAL HCFAMEMA

Pag. 5

Equipe do Lean nas Emergências 
apresenta principais intervenções

PRONTO SOCORRO ADULTO

O projeto conta com o apoio de profissionais da Beneficência Portuguesa 

Registros realizados entre os dias 19 e 21 de agosto mostram ambientes e corredores livres

Equipe Lean nas Emergências HCFAMEMA já comemora resultados posi�vos



oferecem assistência em 
saúde no período noturno e 
que encaminham pacientes 
para o HCFAMEMA.
 É o caso de Alvinlân-
dia, Campos Novos Paulis-
ta, Júlio Mesquita, Lupér-
cio, Ocauçu, Oscar Bressane 
e Vera Cruz.
 No encontro do dia 9 
a apresentação ressaltou as 
ações para a região de             
Marília.

 O Hospital Materno Infan�l (HC II) recebeu dois 
novos equipamentos para triagem audi�va neonatal - 
capazes de iden�ficar perdas de audição em                 
recém-nascidos. Os aparelhos analisam a a�vidade 
cerebral em resposta ao es�mulo sonoro.
 Um dos equipamentos é o Aparelho de Emis-
sões Otoacús�cas, o qual é usado para triagem audi�-
va neonatal, exame conhecido como “teste da                    
orelhinha” - um dos métodos mais modernos para 
constatar disfunções audi�vas em recém-nascidos. O 
outro equipamento será u�lizado para realização do 
BERA Triagem (Brainstem Evoked Response                             
Audiometry).

       São procedimentos não invasivos, rápidos, com 
tempo de duração de 10 a 15 minutos e indolor. São 
feitos através da colocação de um pequeno fone de 
ouvido na orelha do bebê.
  Para a operação dos aparelhos, equipe                       
mul�disciplinar do hospital recebeu treinamento 
especializado. Também esteve em treinamento o 
gerente Mul�disciplinar do HCFAMEMA, Jurandir 
Gelmi Júnior.

 O “Projeto Lean nas 
Emergências” é inicia�va 
do Ministério da Saúde que 
trouxe para o HCFAMEMA            
o acompanhamento do 
Hospital Beneficência              
Portuguesa, de São Paulo.

 O Hemocentro do HCFAMEMA divul-
gou novo monitoramento referente aos                  
estoques de sangue que evidencia a          
necessidade de doações do �po A-, B-, AB-, 
O+, O-.   
 Confira na arte os níveis dos esto-
ques e o quanto a sua doação pode fazer a             
diferença. Doe sangue, doe vida!

Requisitos para doação:

- Ter entre 16 e 69 anos;
- Pesar no mínimo 50kg;
- Estar descansado;
- Estar alimentado;
- Não esqueça seus
documentos

Mais Informações:

14 3434 2541

Atendimento de segunda a
sexta das 7h às 13h

Rua Lourival Freire 240
Fragata - Marília - SP 
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HMI recebe equipamentos para 
triagem auditiva neonatal

Estoque de sangue atinge 
níveis muito preocupantes

TECNOLOGIA HEMOCENTRO

Equipe durante treinamento no HMI Equipamento u�lizado para triagem audi�va 

Profissionais comemoraram novos equipamentos



 O Hemocentro do HCFAMEMA divul-
gou novo monitoramento referente aos                  
estoques de sangue que evidencia a          
necessidade de doações do �po A-, B-, AB-, 
O+, O-.   
 Confira na arte os níveis dos esto-
ques e o quanto a sua doação pode fazer a             
diferença. Doe sangue, doe vida!

 O Departamento de Gestão de Pessoas 
(DGP) realizou o primeiro  treinamento de                 
colaboradores HCFAMEMA através do Programa 
de Imersão de Líderes – Pertencer. 
 O treinamento foi elaborado pelo Núcleo 
de Ingresso com o propósito de apresentar ao 
gestor todas as a�vidades do hospital, além da 
missão, visão e valores ins�tucionais.

    Ao término do treinamento o par�cipante 
deverá tramitar ao Núcleo de Ingresso, no prazo 
de até 15 dias, a cópia do cer�ficado do curso 
ofertado pela plataforma SP Sem Papel. Também 
será solicitada a realização das avaliações de 
reação e aprendizado.

      Ao todo, o treinamento tem a duração de 
quatro dias e soma 26 horas. O par�cipante 
ainda recebe o Manual do Servidor Público do 
HCFAMEMA, documento irá nortear o servidor 
quanto às suas responsabilidades, assim como 
seus direitos, deveres e obrigações enquanto 
líder. 
        Na sequência do treinamento, o profissional 
também é convidado a conhecer os                        
departamentos e gerências do hospital através 
de um “tour” ins�tucional conduzido pela 
Gerência de Engenharia, Segurança e Medicina 
do Trabalho.

      Estruturar um modelo de Imersão do novo líder, visando 
buscar a melhor relação entre pessoa e ins�tuição,                   
facilitando sua adaptação e incu�ndo o sen�mento de 
pertencimento.
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DGP inicia treinamentos do Programa de
Imersão de Líderes - Pertencer

O Pertencer vai além de
proporcionar uma melhor relação 

entre seus companheiros de
trabalho. Pode ainda representar 

um diferencial na entrega dos
serviços e processos, bem como, 

promover o bem estar �sico e 
mental do novo líder

Obje�vo
Programa de Imersão de Líderes – Pertencer

• Promover de forma permanente a Imersão dos novos 
lideres inseridos no HCFAMEMA;
• Padronizar o modelo de Imersão para todos os líderes, de 
forma organizada e contextualizada;
• Orientar o novo líder sobre a iden�dade organizacional e 
o contexto interno ins�tucional, estabelecendo uma 
relação de confiança;
• Proporcionar maior segurança na execução das a�vidades 
a serem desempenhadas, refle�ndo diretamente na                
qualidade do trabalho e nos resultados produzidos;
• Reduzir o absenteísmo e o “turnover” dos líderes;
• Desenvolver uma cultura de boas-vindas, com o obje�vo 
de melhorar o endomarke�ng.

Obje�vos Específicos“

”Cris�ane Regina Antonio, Diretora Técnica do Núcleo de Ingresso

O treinamento foi realizado pelo Núcleo de Ingresso HCFAMEMA As instruções totalizam 26 horas e são sucedidas de avaliação

O propósito é apresentar ao colaborador os seus direitos, deveres e obrigações

INTEGRAÇÃO



Devido à desocupação do an�go prédio administra�vo, alguns setores realizaram recentes                  
mudanças de espaço �sico e o atendimento presencial passa a ocorrer da seguinte forma:
- Chefia de Gabinete: a equipe da chefia de gabinete foi alocada em uma das salas do prédio da 
Superintendência;
- Gerência de Gestão Planejamento e Avaliação (GGPA): a equipe passa a atender na an�ga sala 
da Chefia de Gabinete, localizada ao lado da Gerência de Comunicação.

ALTERAÇÃO NOS SETORES:

      Estruturar um modelo de Imersão do novo líder, visando 
buscar a melhor relação entre pessoa e ins�tuição,                   
facilitando sua adaptação e incu�ndo o sen�mento de 
pertencimento.
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OPO Marília recebe troféu “Amigo do Transplante”

 O evento contou com as                
presenças do Dr. Jean Carlo 
Gorinchteyn (Secretário Estadual 
de Saúde de SP), Dr. Osmar Mikio 
Moriwaki (Coordenador das           
Regiões de Saúde), o coordenador 
geral do Sistema Estadual de 
00000

 Nos dias 2 e 3 de setembro 
a Organização de Procura de 
Órgãos (OPO) Marília do                    
HCFAMEMA esteve em São Paulo 
para o II Encontro Estadual das 
Comissões Intra-Hospitalares de 
Transplantes do Estado de São 
Paulo, onde par�ciparam                       
todas as dez unidades de OPOs 
do estado de São Paulo                                   
juntamente com suas Comissões                                  
intra-hospitalares de doação de 
órgãos e tecidos para                           
transplantes. Evento reuniu representantes das unidades de Organização e Procura de Órgãos (OPO)

Representantes do HCFAMEMA durante premiação Prremiação recebida pela OPO Marília

 Gerência de Gestão, Planejamento e Controle em sala ao lado da Gerência de ComunicaçãoChefia de Gabinete passou a ocupar sala localizada no prédio
da Superintendência

Estadual de Transplantes,             
Marcelo Domingues, e outras 
autoridades ligadas à doação de 
órgãos que ministraram pales-
tras sobre o tema no Setembro 
Verde.
 Na ocasião a OPO                 
Marília recebeu o troféu 
“Amigo do Transplante”,               
concedido pelo trabalho                   
mul�disciplinar desenvolvido na 
região, com o obje�vo de                 
acolher, preparar e instruir os 
familiares de doadores de 
órgãos, atuando com precisão e 
eficiência no processo que 
culmina com captações de 
órgãos com sucesso.

RECONHECIMENTO



Devido à desocupação do an�go prédio administra�vo, alguns setores realizaram recentes                  
mudanças de espaço �sico e o atendimento presencial passa a ocorrer da seguinte forma:
- Chefia de Gabinete: a equipe da chefia de gabinete foi alocada em uma das salas do prédio da 
Superintendência;
- Gerência de Gestão Planejamento e Avaliação (GGPA): a equipe passa a atender na an�ga sala 
da Chefia de Gabinete, localizada ao lado da Gerência de Comunicação.

HCFAMEMA

ORDEM DE SERVIÇO

CONVOCAÇÃO

Suspensão dos Procedimentos de Cirurgias Plásticas Estéticas

*Em respeito à Legislação Eleitoral as redes sociais HCFAMEMA estarão suspensas até outubro de 2022.

 A Superintendência do Hospital das Clínicas da                
Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, no uso de 
suas                     atribuições, e:
 CONSIDERANDO o parecer da Procuradoria 
Geral do Estado, PA n° 57/2019, baseado em documento do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto - Universidade de São Paulo, vedando a realização de                     
procedimentos não amparados pelo SUS pelas autarquias de 
saúde;     
 CONSIDERANDO a elevada demanda de solicitações 
para realização de procedimentos relacionados a  cirurgias                  
plás�cas esté�cas; e 
 CONSIDERANDO a Portaria HCFAMEMA 
POR-2022/00135, que cons�tuiu o Grupo de Trabalho para 
desenvolver o Protocolo de Acesso da Cirurgia Plás�ca 
0000000

Esté�ca no HCFAMEMA, grupo este que orientou para que o 
custeio destes procedimentos deve ser por intermédio de 
convênios ou outros programas de Saúde Suplementar.
             DETERMINA: 
 1. A suspensão de todos os procedimentos de                    
cirurgias plás�cas esté�cas;
 2. As cirurgias plás�cas esté�cas somente poderão ser 
realizadas mediante ressarcimento por intermédio de                      
convênios ou outros programas de Saúde Suplementar;
 3. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da 
publicação.

ACESSE O DOCUMENTO AQUI

HCFAMEMA – HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
Superintendente: Dra. Paloma Libanio

Gerência de Comunicação
imprensa@hc.famema.br
WhatsApp: 14 99649 5783

*Bole�m informa�vo de circulação interna.

Endereço: Rua Dr. Reinaldo Machado 255 
Telefone: 14 3434 2525
Site: www.hc.famema.br
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA GESTÃO 2022-2024
    Pelo presente edital, ficam os médicos do corpo clínico do HCFAMEMA convocados a comparecerem no próximo dia 18/10/2022, no período das 
8 às 16 horas, no saguão do andar "T” do DASAC (HC-I);  no  saguão  da  entrada  da  Rua  Carlos  Gomes do DASMI (HC-II), e nos Ambulatórios                  
(urna volante), a fim de procederem com a votação para ELEIÇÃO da  Comissão de É�ca Médica desta ins�tuição, para a gestão de 18/10/2022 a 
18/10/2024.

     Os interessados a se candidatar a cargos na referida comissão, deverão providenciar sua inscrição junto à Diretoria  Clínica, mediante a entrega de 
Requerimento de Inscrição da Chapa, subscrita por todos os candidatos que a compõe, até o dia 03/10/2022.

1 -  COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS:
     a) Na ins�tuição  que  possuir  de  31  (trinta  e  um) a  999  (novecentos  e  noventa  e nove) médicos  (entre  Contratados, Voluntários  e/ou  
Residentes)  a  Comissão  de É�ca deverá ser composta por  no  mínimo 3 (três) membros efe�vos e igual número de suplentes;
      b) As Comissões de É�ca Médica serão compostas por 1 (um) Presidente, 1 (um) Secretário e demais membros, efe�vos e suplentes;
      c) O Presidente e o Secretário serão eleitos dentre os membros efe�vos, na primeira reunião da Comissão.

2 - IMPEDIMENTOS PARA CANDIDATURA:
      Estão impedidos de candidatarem-se a membros da Comissão de É�ca Médica:
      a) Diretor Clínico;
      b) Diretor Técnico e/ou Responsável Técnico;
      c) Diretor Administra�vo;
      d) Membros da Comissão Eleitoral;
      e) Membros com Cargos Dire�vos;
      f) Os médicos que �verem sido apenados  e�camente  nos úI�mos 08 (oito) anos, com decisão transitada em julgado no âmbito administra�vo, 
ou estejam afastados cautelarmente pelo CREMESP.

3 - ELEIÇÃO:
      A escolha dos membros da Comissão de É�ca Médica será feita mediante processo eleitoral através de voto direto e secreto, não sendo permi�do 
o uso de procuração, dela par�cipando os médicos que compõem o Corpo Clínico da ins�tuição, conforme previsto no Regimento Interno e inscrito 
na condição de médico em situação regular perante o CREMESP.
      Os membros efe�vos deverão estar quites com suas anuidades perante o CREMESP;
      Todo médico que comparecer à eleição deverá assinar a lista de presença antes de depositar seu voto na urna; 
      Todo médico do Corpo Clínico da ins�tuição tem o direito a voto;
      O médico poderá exercer seu direito de voto para eleição da Comissão de É�ca Médica apenas uma vez.

08 de setembro de 2022

Publicação: 10/06/2022 


