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HCFAMEMA

Começam as obras do
Hospital da Criança e da Mulher

       As obras do novo Hospital da 
Criança e da Mulher                       
HCFAMEMA começaram na 
úl�ma terça-feira (30). O ato 
memorial, que marcou o início 
dos trabalhos, foi realizado pela 
superintendente do hospital, 
Dra Paloma Libanio, na                      
presença de colaboradores e 
parceiros. 
    O novo prédio contará com 
cinco pavimentos, 13                  
mil metros quadrados e será 
erguido ao lado do HC Adulto, 
com acesso pela rua Nelson 
Severino Zambon, unificando as 
unidades hospitalares HCI e 
HCII. Para isso, as edificações da 
ala mais an�ga do HC, que 
englobam o prédio                             
administra�vo e dois galpões, 
serão demolidas em até um 
mês.
     Após contagem regressiva, a 
superintendente conduziu a 
escavadeira nos primeiros 
minutos de demolição - serviço 
que    será    desenvolvido   pelo 

consórcio formado pelas                  
construtoras Incorplan e SIAN 
Engenharia, que respondem 
pela obra.
  O Estado vai custear o                
projeto, licitado em                             
R$ 57.397.253,74, além de 
todos os mobiliários e                         
equipamentos. As obras estarão 
prontas dentro de dois anos e 
dobrarão a atual capacidade do 
HMI. 
 O novo HMI também                         
favorece a o�mização de                     
recursos humanos, serviços de 
exames e elimina a atual               
necessidade de transporte de 
pacientes de um hospital a 
outro. As Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) Pediátrica e 
Neonatal do novo hospital terão 
o dobro de vagas,   haverá   mais  

salas de cirurgia e espaços       
maiores e mais adequados à             
qualidade do atendimento.
  Também será um prédio                 
totalmente acessível com sala de 
aula para crianças internadas e 
salas PPP (pré-parto, parto e              
pós-parto) - que humanizam,                   
es�mulam o parto normal e a 
amamentação.
       Também aumenta a capacidade 
de internação das mulheres, 
vislumbrando o aumento               
grada�vo da expecta�va de vida. 
“O novo hospital chega para                 
colaborar com a qualidade no 
atendimento da população, de 
uma forma mais humanizada, 
segura e com excelência de                  
atendimento. A união desses                
fatores colocará o HCFAMEMA no 
topo dos melhores hospitais do                   
interior de SP”, afirmou Dra. 
Paloma Libanio.

O ato memorial ocorreu na presença de colaboradores e parceiros

Escavadeira nos primeiros minutos de demolição
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Intervenções Setembro
Amarelo no CAC
    O Centro de Atendimento ao Colaborador 
(CAC) do HCFAMEMA iniciou campanha                   
“Setembro Amarelo”, que traz a                                 
conscien�zação sobre o suicídio.                               
  As abordagens contam com um painel                       
ilustra�vo e entrega de mensagens, confor-
me o cronograma abaixo:

Hemocentro
    O Hemocentro do HCFAMEMA divulgou 
novo monitoramento referente aos                  
estoques de sangue que evidencia a          
necessidade de doações do �po A-, O+, O-.   
     Confira na arte os níveis dos estoques 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 

01/09 – 6h45 HC Adulto
02/09 – 6h45 HC Adulto
08/09 – 12h HC Materno Infan�l
09/09 – 12h HC Materno Infan�l
14/09 – 11h NGA
14/09 – 12h HCIII
16/09 – 12h Hemocentro
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Inventário de Materiais

1

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

      O inventário é um instrumento de controle, 
que consiste na contagem dos bens                       
armazenados em estoque. Através dele é           
possível fazer o levantamento sobre quais  são 
os itens em estoque, o registro de                           
quan�dade, lote e validade, também é 
00000000000

    O gerenciamento de inventário tem como 
obje�vo descobrir irregularidades permi�ndo 
uma melhora nos processos de segurança e 
correção da quan�dade de produtos no                 
sistema de controle e ajuste no planejamento 
de compras de novos produtos para                    
reposição.

     Quando o inves�mento de estoque não 
corresponde ao que é u�lizado, ou seja, 
excesso de estoque, cria-se um déficit no 
orçamento, como também, o estoque                    
insuficiente pode comprometer o andamento 
das a�vidades.

     Há �pos de inventários diferentes para cada �po de estoque, os  principais são:

     São esses alguns dos vários pontos posi�vos na implementação de inventário de estoque.
Núcleo de Auditoria - GGPA

ggpa@hc.famema.br

Inventário Geral - Abrange a contagem e iden�ficação de todos os bens de uma                   
organização, como itens de almoxarifado, insumos, mercadorias, maquinário etc.                    
Geralmente, é ú�l para contabilidade e avaliação do patrimônio da empresa;

2 Inventário Parcial ou Dinâmico - Refere-se à contagem de uma parte específica dos bens 
de uma empresa. É o caso do controle dos estoques de um armazém, em que o foco está 
direcionado para um conjunto predeterminado de mercadorias, por exemplo; 

3 Inventário Anual - Trata-se da contagem dos bens de uma empresa ao final do chamado 
ano fiscal. O que, no Brasil, coincide com o calendário de janeiro a dezembro;

4 Inventário Rota�vo - Correspondem às contagens de estoques realizadas várias vezes, 
mensal, semanal ou diariamente. Isso ocorre em parcelas específicas do estoque e 
demanda uma avaliação cuidadosa quanto à periodicidade, uma vez que exige a                  
disponibilização de mão de obra;

5 Inventário Cíclico - Busca o ajuste periódico entre a quan�dade de bens em estoque e as 
informações u�lizadas em lançamentos contábeis. Logo, enquanto o inventário rota�vo 
atende a necessidades administra�vas, como evitar extravios e controlar os níveis de 
estoque, o inventário cíclico procura dar segurança à base de dados da empresa. 

possível iden�ficar os itens em falta, sem giro, 
avariados e/ou vencidos.
     Além disso, temos como bene�cio o         
controle de entrada e saída e                              
acompanhamento dos itens a vencer                    
evitando perdas.
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HCFAMEMA

Documentos Emitidos Profissão da Semana
Memorando

01 de setembro
Dia do Médico Endocrinologista

Errata

Mudança de local - Protocolo
(Transporte de Documentos)

*Comunicamos que em respeito à Legislação Eleitoral nossas redes sociais estarão suspensas até outubro de 2022.

     Ao contrário do informado no úl�mo Bole�m Semanal HCFAMEMA, edição 
nº 12, a publicação da página 5 pertence ao Núcleo Avaliação de Tecnologias em 
Saúde (NATS) e não ao Núcleo de Planejamento Estratégico (NPE)

      Informa que a par�r do dia 30/08/2022 
(terça-feira), o setor de Protocolo para                
transporte dos documentos ins�tucionais 
estará atendendo no piso E, no an�go                
corredor da Farmácia.

     Quando o inves�mento de estoque não 
corresponde ao que é u�lizado, ou seja, 
excesso de estoque, cria-se um déficit no 
orçamento, como também, o estoque                    
insuficiente pode comprometer o andamento 
das a�vidades.

Inventário Geral - Abrange a contagem e iden�ficação de todos os bens de uma                   
organização, como itens de almoxarifado, insumos, mercadorias, maquinário etc.                    
Geralmente, é ú�l para contabilidade e avaliação do patrimônio da empresa;

Inventário Rota�vo - Correspondem às contagens de estoques realizadas várias vezes, 
mensal, semanal ou diariamente. Isso ocorre em parcelas específicas do estoque e 
demanda uma avaliação cuidadosa quanto à periodicidade, uma vez que exige a                  
disponibilização de mão de obra;

possível iden�ficar os itens em falta, sem giro, 
avariados e/ou vencidos.
     Além disso, temos como bene�cio o         
controle de entrada e saída e                              
acompanhamento dos itens a vencer                    
evitando perdas.

Publicação: 26/08/2022 

ACESSE O DOCUMENTO AQUI
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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

        O endocrinologista é o médico que se dedica 
ao estudo das glândulas do corpo e alterações 
hormonais, que podem gerar vários �pos de 
doenças, incluindo diabetes, síndrome dos              
ovários policís�cos e problemas na �reóide.
 É recomendado consultar um                                        
endocrinologista quando existem sinais que 
fazem suspeitar de alguma alteração na                    
produção de hormônios, como alterações rápi-
das do peso, aumento do volume de urina e da 
sede, excesso de pelos em mulheres ou                    
crescimento das mamas em meninos, por         
exemplo.


