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INFORMATIVO FAMEMA 
                                                                             AGOSTO/2016 

Secretário Adjunto da Saúde defende reestruturação regional 

para o atendimento ao paciente 

 

O Secretário Adjunto de Estado da Saúde de São Paulo (SES), Dr. Wilson 
Modesto Pollara, esteve na manhã da quinta-feira, dia 4 de agosto, no Auditório 
da Famema para encontro com gestores de hospitais, secretários municipais, 
vereadores e prefeitos. O objetivo da reunião foi discutir a reestruturação 
regional da rede de atendimento de saúde. 

Participaram do encontro, o Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto 
Teixeira Michelone, o Vice-Diretor Geral, Prof. Dr. Ivan de Melo Araújo, o 
responsável pela Superintendência do HCFAMEMA, Prof. Dr. Rudnei de 
Oliveira Luciano Gomes. 

A reestruturação proposta pelo Secretário Adjunto consiste em novo formato de 
fluxo no atendimento à saúde, desde a atenção básica até os hospitais de 
média e alta complexidade, como no caso do Hospital das Clínicas de Marília e 
do Hospital Materno Infantil, referências como unidades de urgência e 
emergência. 

O sistema de gestão compartilhada por todos os instrumentos de saúde 
prioriza melhorar a eficiência da rede hospitalar da região, redefinindo 
competências de atendimento nos municípios com ênfase para as 
microrregiões coordenadas pela CIR - Comissão Intergestores Regional. 
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“A nossa proposta é o redimensionamento de toda a capacidade instalada da 
região. Nestes dois dias estamos acompanhando as microrregiões de 
Ourinhos, Assis, Tupã, Garça e Marília para redesenhar todo o fluxo de 
pacientes e identificar as vocações de cada instrumento de saúde para que 
cada um demonstre o seu potencial para melhor atender o paciente”, comentou 
o Secretário Adjunto. 

Para o pleno funcionamento do fluxo de atendimento é necessário equilibrar 
demandas com ofertas, atendimentos com regulação. Dos 62 municípios 
atendidos pelo Departamento Regional de Saúde (DRS IX), metade tem menos 
de vinte mil habitantes. “Os pequenos municípios devem se reunir em 
consórcios para que possam ter mais estrutura no atendimento e evitar mandar 
os pacientes com sintomas simples para os hospitais de alta complexidade 
comprometendo o atendimento especializado. Será preciso utilizar a CIR para 
identificar pacientes que realmente precisem vir para o HC”, complementou o 
Secretário Adjunto. 

 

Após o encontro, acompanhado pelos diretores da Famema, o Secretário 
Adjunto visitou o Hospital das Clínicas de Marília. O Diretor do DRS IX, Luís 
Carlos de Paula e Silva e o Assessor para Relações Governamentais da 
Secretaria de Estado da Saúde, Luiz Melo, também participaram do encontro. 
“Estamos honrados com a presença do Secretário Adjunto para definir a 
reestruturação da Rede Regional de Atenção à Saúde. É fundamental a revisão 
dos fluxos de pacientes de acordo com a competência de cada equipamento de 
saúde, para que possam otimizar os recursos financeiros”, destacou o Prof. Dr. 
Paulo Roberto Teixeira Michelone.  
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Decreto do Governador designa responsável pela  

Superintendência da Autarquia HCFAMEMA 

 

Foi publicado no sábado, dia 30 de julho, no Diário Oficial do Estado, o decreto do 

Governador Geraldo Alckmin, exonerando, a pedido, o Prof. Dr. Gustavo Viani Arruda 

como Superintendente da Autarquia HC Famema e designando o Prof. Dr. Rudnei de 

Oliveira Luciano Gomes para responder pela Superintendência do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília.  

Na seção Atos do Governador, espaço da Secretaria de Estado da Saúde, o Decreto 

de 29/07/2016: “Exonerando, a pedido e a partir de 15-7-2016, nos termos do art. 

58, I, § 1º, item 1, LC 180-78, Gustavo Viani Arruda, do cargo de Superintendente 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – HCFAMEMA, que 

exerce em comissão. Designando, com fundamento no parágrafo único do art. 

10 da LC 1.262-2015, o Prof. Rudnei de Oliveira Luciano Gomes para responder 

pela Superintendência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Marília – HCFAMEMA, em vaga decorrente da exoneração de Gustavo Viani 

Arruda”. 

Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Autarquia HCFAMEMA realizada 

na sexta-feira, dia 22 de julho, indicou o Prof. Dr. Rudnei de Oliveira Gomes, como 

responsável pela Superintendência da Instituição, depois do pedido de exoneração do 

Superintendente, Prof. Dr. Gustavo Viani Arruda. A indicação seguiu orientação da 

Assessoria Técnica da Secretaria de Estado da Saúde.  

O Prof. Dr. Rudnei Gomes é membro do Conselho Deliberativo da Autarquia 

HCFAMEMA, foi indicado em consenso pelos demais integrantes do Conselho ao 

Governador do Estado que, o designou como o responsável pela Superintendência até 

a nomeação de novo Superintendente após definição de nova lista tríplice para a 

função. 

A autarquia  HCFAMEMA vincula-se à Secretaria de Estado da Saúde para fins 

administrativos e atua em conjunto e de forma coordenada com a Faculdade de 

Medicina de Marília. 
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