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2014   está   terminando... 

Prezados colaboradores do Complexo Famema, 

O ano de 2014 foi de muitas realizações e conquistas consideradas fundamentais para 
reorganização da Instituição e preparação para a Autarquia HC Famema, cujo Projeto 
de Lei Complementar enviado pelo Governador do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, recebeu pareceres favoráveis em todas as comissões internas e está na 
Ordem do Dia para votação em plenário na Assembleia Legislativa.  

O Planejamento Estratégico, realizado em setembro, confirmou a parceria entre a 
Famema e o PROAHSA – Programa de Estudos Avançados em Administração 
Hospitalar e de Sistemas de Saúde, entidade formada pelo convênio entre o Hospital 
das Clínicas de São Paulo, a Escola de Administração de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Diretores, 
Coordenadores e Chefias do Complexo Famema participaram das atividades, que 
incluiu exposições, palestras e trabalho em grupo. A proposta é realizar o 
Planejamento Integrado da Famema, composto pelos Planos Operacional, Estratégico 
e Econômico-Financeiro. As atividades para o desenvolvimento do Planejamento 
Estratégico da Instituição tiveram início em abril com a organização do Plano 
Operacional das Unidades vinculadas à Famema e dos processos gerenciais, 
utilizando ferramentas do CQH – Compromisso com a Qualidade Hospitalar e da FNQ 
– Fundação Nacional de Qualidade. Uma nova etapa de parceria aprovada pelo 
Conselho Deliberativo do HC-FMUSP entre a Famema e o PROAHSA, inclui protocolo 
de cooperação para gerar consultoria na implantação da Autarquia, com ações em 
conjunto para atenção em saúde. Pelo protocolo de cooperação existe a possibilidade 
de criação de Curso de Especialização em Administração Hospitalar e Sistemas de 
Saúde. A intenção é atender profissionais do Complexo Famema, das Redes de 
Atenção à Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde da região de Marília.  

Também em 2014, o Complexo Famema passou a contar com mais uma unidade de 
referência, o Centro de Reabilitação Lucy Montoro, parceria entre a Faculdade de 
Medicina de Marília com as Secretarias de Estado da Saúde e dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. A unidade com 3.500 metros quadrados de área construída conta 
com setor de diagnóstico, salas de atendimento individual, espaços para 
condicionamento físico, terapia ocupacional, fisioterapia infantil e adulto, frente de 
preparo, enfermaria, consultórios e terapia em grupo, recepção, sala de espera, 
ouvidoria, salas de atendimento individual, fraldário, depósito de material limpo, guarda 
de macas, cabines de audiometria e salas de fonoaudiologia.  
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O quadro de pessoal do Centro Lucy Montoro é formado por 53 funcionários - nas 
áreas clínica e administrativa - aprovados no processo seletivo para atuar em Marília. 
Foram contratados fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos, médicos fisiatras, 
assistentes sociais, nutricionistas e terapeutas ocupacionais. 

Importante ainda ressaltar que a Famema será polo presencial para apoio pedagógico, 
acompanhamento do desempenho e avaliação dos alunos da UNIVESP – 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo, na cidade de Marília. Os cursos 
oferecidos seguem a modalidade semipresencial, com encontros obrigatórios. A 
UNIVESP foi criada com foco na expansão do ensino superior público, gratuito e de 
qualidade no Estado de São Paulo.  
 
O Laboratório de Informática Institucional passa a funcionar na Biblioteca “Regina 
Helena Gregório Menita”, no prédio do Carmelo. A mudança foi por necessidade de 
acessibilidade como exigência para credenciar o Laboratório junto ao MEC (Ministério 
da Educação). Esse espaço contempla todas as necessidades da Instituição. O 
Laboratório de Informática recebeu 21 novos, completos e modernos computadores, 
telão e data-show. A Biblioteca também recebeu adequações no balcão de atendimento, na 
rampa de acesso e nos banheiros.  
 
O Serviço de Oncologia do Complexo Famema passou a realizar os atendimentos no 
novo prédio da Oncoclínica ao lado da Radioterapia desde o dia 18 de agosto de 
2014, no modelo hospital/dia. Com área construída de 1.685 metros quadrados, o 
prédio possui dois andares que abrigam recepção, sala de espera, sala de 
atendimento ao paciente, consultórios, sala para pequenas cirurgias, copa, salas para 
enfermagem, para psicologia e para nutrição. Outro benefício são as salas para 
quimioterapia que passam a ter os banheiros anexos. O objetivo é proporcionar maior 
conforto aos pacientes que fazem tratamento na unidade. 
 
Criamos o SASC (Serviço de Atenção à Saúde do Colaborador) com o objetivo de 
oferecer assistência de atenção à saúde do colaborador da Instituição. O SASC 
funciona no modelo de Vigilância em Saúde com a prevenção de doenças e promoção 
à saúde. 

Também é importante destacar que a Famema participou de diversas atividades 
comunitárias de conscientização neste ano, como a Campanha Se Toque/ Outubro 
Rosa, Semana Articulada em prol da Terceira Idade, Novembro Azul, A Saúde e o 
Meio Ambiente e Dia Internacional da Mulher. As ações sociais da Instituição também 
são atividades extramuros, de interesse da comunidade. 
 
São algumas conquistas que considero importantes para todos nós e para o futuro da 
Instituição. Mais uma vez, espero contar com o apoio e a dedicação de todos. 
Aproveito para desejar a todos os colaboradores e familiares, Feliz Natal e Ano Novo 
próspero e realizador: 
 

Feliz Natal !!!    Boas Festas e esperanças 
renovadas para 2015 !!! 
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