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HCFAMEMA

Chamada geral para a vacinação
contra a meningite tipo C

 Os colaboradores com 
atuação no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina                  
de Marília (HCFAMEMA) já estão 
sendo beneficiados com uma 
vacinação capaz de produzir 
resposta imune contra as                 
doenças causadas pela bactéria                    
Neisseria Meningitidis do grupo 
C – uma das responsáveis pela 
meningite.
 A vacinação, aplicada em 
uma dose, estimula defesas de 
longa duração com memória 
imunológica do organismo. Os 
estudos de imunogenicidade, 
que trata da resposta de             
anticorpos produzida pelo                
estímulo da vacina, demonstram 
que as respostas surgem a partir 
de um mês da aplicação, com 
eficácia superior a 90% em todos 
os grupos etários.
 Trata-se da primeira vez 
que a vacina será disponibiliza-
da aos colaboradores do               
hospital. Conforme cronograma 
da Equipe de Referência de              
Imunobiológicos Especiais (Crie) 
do HCFAMEMA, as aplicações 
serão oferecidas de 19/09 a 07/10 
em postos de aplicação que 
serão montados nos HC I e HC II, 
conforme o esquema ao lado.
 Além dos funcionários do 
HCFAMEMA, podem se vacinar 
alunos dos cursos de Medicina e 
Enfermagem da Famema.

considerar que a segurança do 
uso neste grupo não foi avaliada.  
 No entanto, diante de 
situações emergenciais onde as 
possíveis vantagens superarem 
os riscos potenciais, ou seja, 
quando é maior o risco da 
doença, a vacina poderá ser 
administrada em lactantes.

 A via de administração da 
vacina é intramuscular. Pacientes 
com trombocitopenia ou                 
qualquer outro problema de          
coagulação requerem cautela 
durante a aplicação de vacinas 
intramusculares, pois podem 
sofrer sangramentos.
 A vacina deve ser adiada 
no caso de doenças agudas 
febris moderadas ou graves.             
Resfriados ou quadros de menos 
gravidade não contra indicam a 
vacinação.
 Vale destacar que a 
vacina pode ser administrada às 
mulheres gestantes somente 
quando há risco aumentado da 
doença, como surtos ou antes de 
viagens a áreas com infecção.                         
Rotineiramente, mulheres que 
estejam amamentando não 
devem ser vacinadas por 

ADMINISTRAÇÃO E CUIDADOS

 A meningite é uma infla-
mação das meninges (membra-
nas que envolvem o cérebro e a 
medula espinhal). Pode ser                 
causada por vírus e bactérias ou, 
de forma menos comum, por 
fungos, parasitas e medicamentos.

INFORMAÇÕES SOBRE A 
DOENÇA MENINGOCÓCICA

Para mais informações
sobre a doença:

SAÚDE

CLIQUE AQUI

Vacina será aplicada entre os dias 19 de setembro e 7 de outubro



Avançam as obras do novo
Hospital da Criança e da Mulher HCFAMEMA

considerar que a segurança do 
uso neste grupo não foi avaliada.  
 No entanto, diante de 
situações emergenciais onde as 
possíveis vantagens superarem 
os riscos potenciais, ou seja, 
quando é maior o risco da 
doença, a vacina poderá ser 
administrada em lactantes.

   De acordo com a
programação semanal,

realizamos a demolição da 
lavanderia após liberação. 
Nesta semana estaremos 
iniciando as podas das

árvores e marcação para
iniciar a construção do

reservatório.
Também estaremos 

aguardando a liberação da 
edificação escritório

[prédio administrativo]

 A meningite é uma infla-
mação das meninges (membra-
nas que envolvem o cérebro e a 
medula espinhal). Pode ser                 
causada por vírus e bactérias ou, 
de forma menos comum, por 
fungos, parasitas e medicamentos.

 As obras de unificação 
das Unidades Hospitalares 
HCFAMEMA – Novo Hospital da 
Criança e da Mulher avançaram 
na última semana com a demoli-
ção completa do antigo prédio 
da lavanderia, que foi extinto 
para a realização das próximas 
etapas do projeto.
 Conforme informações da 
engenheira responsável pelas 
obras, Carla Edico Cury Margutti, 
as próximas atividades envolvem 
podas de árvores e início das 
demarcações para a construção 
de reservatório.

 Vale lembrar que a nova 
unidade hospitalar vai dobrar a 
atual capacidade de atendimen-
tos do Hospital Materno infantil, 
principalmente em relação aos 
leitos de UTI Neonatal. O prazo 
para conclusão é de dois anos. 
 O Hospital da Criança e 
da Mulher contará com 220 
leitos, distribuídos por cinco 

andares e possibilidade de 
ampliação no futuro. Serão dez 
mil metros quadrados de área 
construída, para atendimento de 
todas as necessidades dos 
pacientes.

“

”Carla Edico Cury Margutti, engenheira responsável pelas 

obras.
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Prédio foi demolido para próximas etapas do projeto Maquinário remove entulhos da demolição

Obras avançam conforme cronograma

Prédio havia sido construído na década de 60 Terreno já preparado para as próximas fases Equipe seguirá com podas e demarcação para  reservatório

Maquinário em execução da demolição



BOLETIM SEMANAL HCFAMEMA

 De janeiro a janeiro, saúde mental o ano 
inteiro. Esse é o slogan do projeto “Perceba-se”, uma 
iniciativa da Unidade de Cuidados em Saúde 
Mental do HC Adulto que neste mês aborda o 
Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio e a                
valorização da vida.
 A intervenção principal é representada por 
um girassol, que foi disponibilizado no saguão                
principal do HC Adulto. No local, cada colaborador 
poderá retirar uma mensagem reflexiva a respeito 
do cuidado com a sua saúde mental. Em outros 
espaços do HC, foram distribuídos girassóis                  
menores contendo uma reflexão escrita pelos 
pacientes internados na Enfermaria Psiquiátrica.

 O trabalho é conduzido pela psicóloga 
Camila Hoeppner Toledo e da terapeuta                         
ocupacional Gabrielle Massella, membros da 
equipe multiprofissional HCFAMEMA.
 O objetivo abordar um tema diferente a 
cada mês e promover a cultura de saúde mental na 
instituição. As atividades são desenvolvidas pelos 
próprios pacientes do setor, que participam das 
ações do projeto no processo de reflexão e                  
preparação dos materiais das campanhas como 
complemento terapêutico.
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SETEMBRO AMARELO CONHEÇA A EQUIPE

Organograma GGPA

 Projeto “Perceba-se”         
distribui girassóis com   
mensagens de valorização 
da vida

 A Gerência de Gestão, Planejamento e              
Avaliação (GGPA) é uma gerência estratégica do 
HCFAMEMA que visa dar suporte e apoiar                  
tecnicamente a tomada de decisões da Superintendência 
e prestar apoio e orientações técnicas aos                
departamentos assistenciais e administrativos.
 Fundamentalmente atua no planejamento, 
gerenciamento e avaliação do projeto institucional, 
sendo responsável pela proposta e monitoramento 
de execução dos Investimentos, além de subsidiar a 
tomada de decisão sobre a difusão e incorporação 
de tecnologias em saúde.
 Também coordena a elaboração de diretrizes 
organizativas do processo de trabalho e de práticas 
administrativas e assistenciais, realiza levantamentos 
técnicos, análises documentais e vistorias técnicas, 
em quaisquer unidades do HCFAMEMA, e propõe a 
modificação, o aperfeiçoamento, a uniformização e 
a regularização de atividades administrativas, 
técnicas, financeiras e orçamentárias.

GGPA
Gerência de Gestão,

Planejamento e Avaliação

Equipe GGPA - Aguinaldo Alves da Silva (Analista da Informação), Vanessa Aparecida Russo Teles (Diretora do Núcleo 
de Auditoria), Tereza Raquel Schorr Calixto (Enfermeira do Núcleo de Gestão de Segurança e Risco do Paciente), Darlene 
Vieira Candido Zarbinati (Gerente), Elisangela da Silva Cardoso (Secretária), Bárbara Cheder Brene (Diretora do Núcleo 
de Planejamento Estratégico), Amanda  Scombate Deodato Luizetti (Diretora do Núcleo de Gestão de Processos e 
Qualidade), Isabella Ricci (Diretora do Núcleo de Informação à Saúde). As colaboradoras Lourdes Inez de Freitas Cano 

(Diretora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde) e Gisele Eves (escriturária do RHC) não estão na foto.

Gabrielle Massella e Camila Toledo, membros da equipe multi HCFAMEMA



 Como parte das ações da 
campanha “Outubro Rosa”, o 
HCFAMEMA recebe entre os dias 
18 e 29 de outubro o Programa 
Mulheres de Peito – iniciativa do 
Governo do Estado que realiza 
exames de mamografia gratuitos. 
Trata-se de uma carreta                    
equipada que facilita o acesso 
das mulheres ao exame                      
preventivo do câncer de mama, 
tipo de câncer mais comum entre 
as mulheres no Brasil e no 
mundo. 
 A estrutura de atendimento 
será posicionada no Hemocentro 
HCFAMEMA, localizado na rua 
Lourival Freire, nº 240, Fragata. A 
chegada está prevista para    
ocorrer no dia 15 de outubro, 
momento em que começam os 
ajustes técnicos de energia e dos 
equipamentos. 
 O atendimento ocorre por 
ordem de chegada com                  
distribuição de 50 senhas para 
demandas espontâneas, cujos 
exames são realizados das 8h às 
17h. Nos sábados, dias 22 e 29, o 
atendimento é limitado a 25 

mulheres, atendidas das 8h às 
12h.
 O foco é sobre as mulheres 
entre 50 e 69 anos de idade, que 
são as que mais se enquadram 
no grupo de predisposição da 
doença e por isso não precisam                   
apresentar solicitação médica.  
 Mulheres na faixa etária 
compreendida entre 35 e 49 anos 
ou aquelas que     possuem mais 
de 70 anos devem ter em mãos o 
pedido médico do SUS, cartão 
SUS e documento RG. 
 A unidade móvel do projeto 
conta com uma equipe multidis-
ciplinar composta por técnicos 
em radiologia, profissionais de 
000

enfermagem, funcionários                 
administrativos e um médico 
ultrassonografista. 
 O programa “Mulheres de 
Peito”, vinculado à Secretaria de 
Estado da Saúde, foi criado em 
2014 com o objetivo de conscien-
tizar as mulheres sobre os riscos 
do câncer de mama, assim como 
facilitar o acesso aos exames 
preventivos. 
 Cerca de 95% dos casos 
de câncer de mama                          
diagnosticados no início têm 
chance de cura. Para aumentar a 
possibilidade de um diagnóstico 
precoce do câncer de mama, é 
necessário realizar o exame de 
mamografia. 
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Carreta da Mamografia reforça ações do
Outubro Rosa HCFAMEMA

MULHER

Programa “Mulheres de Peito” no HCFAMEMA

Local: Hemocentro

Data

segunda a sexta-feira
18/10 a 21/10
24/10 a 28/10

sábado
22/10 e 29/10

8h às 17h

8h às 12h

50 Mulheres/dia

25 Mulheres/dia

Horário Limite de
Atendimentos

 A Gerência de Gestão, Planejamento e              
Avaliação (GGPA) é uma gerência estratégica do 
HCFAMEMA que visa dar suporte e apoiar                  
tecnicamente a tomada de decisões da Superintendência 
e prestar apoio e orientações técnicas aos                
departamentos assistenciais e administrativos.
 Fundamentalmente atua no planejamento, 
gerenciamento e avaliação do projeto institucional, 
sendo responsável pela proposta e monitoramento 
de execução dos Investimentos, além de subsidiar a 
tomada de decisão sobre a difusão e incorporação 
de tecnologias em saúde.
 Também coordena a elaboração de diretrizes 
organizativas do processo de trabalho e de práticas 
administrativas e assistenciais, realiza levantamentos 
técnicos, análises documentais e vistorias técnicas, 
em quaisquer unidades do HCFAMEMA, e propõe a 
modificação, o aperfeiçoamento, a uniformização e 
a regularização de atividades administrativas, 
técnicas, financeiras e orçamentárias.

Carreta da Mamografia volta a Marília para apoiar ações do Outubro Rosa



enfermagem, funcionários                 
administrativos e um médico 
ultrassonografista. 
 O programa “Mulheres de 
Peito”, vinculado à Secretaria de 
Estado da Saúde, foi criado em 
2014 com o objetivo de conscien-
tizar as mulheres sobre os riscos 
do câncer de mama, assim como 
facilitar o acesso aos exames 
preventivos. 
 Cerca de 95% dos casos 
de câncer de mama                          
diagnosticados no início têm 
chance de cura. Para aumentar a 
possibilidade de um diagnóstico 
precoce do câncer de mama, é 
necessário realizar o exame de 
mamografia. 
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 Dois novos equipamentos que chegaram 
ao Ambulatório HC III passarão a subsidiar                
médicos da especialidade de oftalmologia no 
fechamento do diagnóstico e tratamento dos 
pacientes. Tratam-se do Campímetro e do              
Microscópio Especular, aparelhos que apontam 
parâmetros importantes sobre a visão, como o 
campo visual do paciente e condições das células 
presentes na córnea. Veja abaixo mais detalhes 
sobre os equipamentos.

Novos equipamentos auxiliam o diagnóstico
oftalmológico no HC III

O que é?
 O exame de Campimetria (também                    
conhecido como campimetria ocular ou exame de 
campo visual) é um procedimento que auxilia no 
diagnóstico de problemas nos olhos que                       
prejudicam a capacidade do paciente de                   
perceber os diversos estímulos que nos rodeiam 
mesmo sem estar focado neles. Ou seja, a                  
campimetria está relacionada com a avaliação da 
visão periférica do ser humano.

Como funciona esse exame?
 A campimetria computadorizada é um 
exame simples, indolor e rápido. Para sua                     
realização, o paciente estará sentado e com o 
rosto colado ao aparelho campímetro. O aparelho 
funciona disparando luz em diferentes lugares e 
com intensidade variada, ao mesmo tempo que 
emite uma luz única ao fundo. O paciente, então, 
deve focar apenas na luz permanente ao fundo e 
indicar por controle remoto em sua mão, cada 
nova luz percebida por sua visão periférica. Dessa 
forma, é possível medir o campo de visão do 
paciente.

Quem deve realizar esse exame?
 A campimetria é bastante eficaz para                  
diagnosticar diversas doenças dos olhos, como o 
glaucoma, coroidite (inflamação da coróide), 
doenças da retina, problemas no nervo óptico, 
problemas neurológicos, intoxicação                                
medicamentosa, alterações do campo visual, 
enxaqueca ligada a problemas de visão.

Valor do investimento:
R$ 79.500,00

Fonte de recurso: HCFAMEMA

Campímetro

INVESTIMENTOS

O exame de campimetria identifica campo visual do paciente

Paciente deve permanecer sentado e com o rosto colado ao aparelho



Pag. 6

Período: 10/09/22 a 16/09/22 - Ano I - nº 15- Pág. 06BOLETIM SEMANAL HCFAMEMA

 A médica coordenadora 
da Unidade de Terapia               
Intensiva (UTI) Adulto do 
HCFAMEMA, Dra Silene 
El-Fakhouri, participará entre 
os próximos dias 23 e 24 de 
setembro do XX Curso                  
Internacional de Atualização e 
Medicina Intensiva (CIAMI)    
promovido pela Sociedade 
Paulista de Terapia Intensiva 
(Sopati).
 No dia 24, Dra Silene 
está elencada para a                  
moderação de mesa redonda 
sobre “Analgesia, sedação e 
delirium”, debate que chama a                  
atenção para o uso de                   
sedativos e analgésicos - 
associados a consequências  

indesejáveis, incluindo aumento 
da morbidade e atraso na                
recuperação do paciente 
grave. Para garantir o melhor 
cuidado e os melhores                  
desfechos, o manejo da                  
analgesia, da ansiedade, da 
agitação e do delirium nos 
pacientes graves, deve seguir 
recomendações baseadas nas 
melhores evidências.
 O curso reúne grandes                      
especialistas da área em 
momentos de debate de  
desafios, aprendizagens sobre 
os casos da terapia intensiva 
adulto e pediátrico.
 O evento será online 
com participação aberta a 
médicos de todo o país.

Coordenadora da UTI Adulto participa
de evento internacional de medicina intensiva

Valor do investimento:
R$ 48.250,00

Fonte de recurso: HCFAMEMA

O que é?
 O equipamento realiza a Microscopia              
Especular de Córnea, que é um exame oftalmológico 
indolor cujo objetivo é analisar a quantidade de 
células presentes na camada mais profunda da 
córnea, o endotélio corneano, bem como seu 
formato e tamanho, para verificar se as células 
dessa região da córnea permanecem saudáveis.

Como funciona esse exame?
 A Microscopia é um exame rápido e não 
invasivo, ou seja, não há contato direto com o olho 
do paciente, feito com o auxílio de um microscópio 
digital, que registra e amplia a imagem da parte 
interna da córnea, para a análise de um médico 
oftalmologista. 

Quem deve realizar esse exame?
 Este exame é indicado para pacientes na 
fase de pré-operatório de cirurgias, principalmente 
de catarata, pessoas com algum tipo de trauma 
na córnea, entre outros casos de edema de 
córnea, diagnóstico e acompanhamento de 
distrofias corneanas endoteliais, pós-operatório 

de cirurgia de catarata e transplante de córnea, 
adaptação de lentes de contato, pré-operatório 
de cirurgia refrativa, cicatrizes e opacidade da 
córnea e trauma corneano.

Microscópio Especular 

REPRESENTATIVIDADE

CLIQUE AQUI

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O LINK:

www.ciamisopati.com.br

A microscopia registra e amplia a imagem da parte interna da córnea
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O que é?
 Programador é o profissional que cria, desenvolve e 
mantém diferentes tipos de softwares em sistemas ou para 
uso em computadores. Ele tem objetivo de criar comandos 
em programas, desenvolvimento e aperfeiçoamento de                   
websites, aplicativos, redes sociais, entre outras                         
possibilidades na área da tecnologia.

Origem da data:
 O dia 13/09 foi escolhido para a comemoração da 
categoria por se tratar do 256º dia do ano e que simboliza a 
dimensão de valores que podem ser representados com um 
byte de oito bits – número que é muito familiar ao                            
programador, já que é a medida utilizada para                                
entendimento da capacidade de armazenamento,                     
processo e manipulação de dados dos computadores.

13/09 - Dia do Programador

O que é?
 O médico emergencista se propõe a atender diversas 
condições que necessitam de avaliações rápidas.                        
Concentram-se na abordagem e manejo de situações que 
representam risco imediato à vida. 

Origem da data:
 A data foi instituída após muitos anos de estudos de 
um grupo composto por médicos, entidades e instituições. 
Desta forma o dia 16/09 passou a ser o momento de                    
lembrança das contribuições e reconhecimento da                      
especialidade médica. 

16/09 - Dia do Médico Emergencista

PROFISSÕES DA SEMANA

HEMOCENTRO

 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                       
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 

Estoque em alerta para
fatores RG Negativos
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O que é?
 O médico emergencista se propõe a atender diversas 
condições que necessitam de avaliações rápidas.                        
Concentram-se na abordagem e manejo de situações que 
representam risco imediato à vida. 

Origem da data:
 A data foi instituída após muitos anos de estudos de 
um grupo composto por médicos, entidades e instituições. 
Desta forma o dia 16/09 passou a ser o momento de                    
lembrança das contribuições e reconhecimento da                      
especialidade médica. 

GESTOR

Núcleo de Gestão de Segurança e Risco do Paciente
chama atenção para cuidados na medicação

 De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), práticas inseguras e erros de                  
medicação estão entre as principais causas de 
danos evitáveis nos cuidados de saúde, podendo 
levar inclusive à morte.
 Os erros de medicação podem ocorrer 
quando sistemas de medicação enfraquecidos ou 
mesmo fatores humanos (como fadiga ou                       
escassez de profissionais) afetam as práticas de 
prescrição, dispensação, administração e                      
monitoramento.

 A OMS escolheu segurança da medicação 
como tema do Dia Mundial de Segurança do 
Paciente 2022, comemorado em 17 de setembro. Os 
objetivos da campanha incluem: aumentar a             
conscientização sobre a carga de danos                          
relacionados à falta de segurança medicamentosa 
e defender a criação de ações urgentes para 
melhorar a segurança do paciente; engajar todas 
as partes envolvidas na assistência à saúde;          
capacitar pacientes e familiares sobre o uso 
seguro de medicamentos; aumentar a                                
implementação de estratégias para vencer o       
Desafio Global de Segurança do Paciente da OMS.

 No mundo os medicamentos são responsá-
veis por 50% de todos os danos evitáveis em                   
cuidados médicos; o custo global associado a 
erros de medicação foi estimado em US$ 42 
bilhões ao ano; no Brasil 30% das doses                           
administradas no país podem conter alguma 
falha.

 No complexo HCFAMEMA, o total de erros 
de medicações notificados de janeiro à agosto foi 
de 91, sendo do HCI, HCII e Ambulatório Mário 
Covas, correspondendo a erros na prescrição, 
dispensação e administração de medicamentos, 
sendo que 59 corresponderam a erros na                        
administração dos medicamentos, dos quais a 
maioria foi devido a omissão de medicamento ou 
dose. Sabe-se que apesar do alto número de erros 
notificados, ainda há muitas subnotificações.

 O Núcleo de Gestão de Segurança e Risco 
do Paciente está desenvolvendo ações em cada 
unidade assistencial do HCFAMEMA, voltadas 
para a prevenção e minimização da ocorrência de 
incidentes com danos aos pacientes, por meio da 
realização de Huddle e distribuição de uma                   
lista contendo os Medicamentos Potencialmente                 
Perigosos, que ficará disponível para todos os                
profissionais de saúde, com foco na conscientização 
sobre a importância de se realizar medicamentos 
de forma segura bem como sobre a importância 
em se realizar as devidas notificações.

Núcleo de Gestão de Segurança e de Risco do Paciente - GGPA
ggpa@hc.famema.br

Ramal: 1681
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TRANSPARÊNCIA

Cinco departamentos do HCFAMEMA fazem Prestação de Contas
 Cinco departamentos apresentaram no 
último dia 16 de setembro performances                         
operacionais na Reunião de Prestação de Contas. 
As apresentações ocorreram no auditório da 
Famema e envolveram os gestores do                           
Departamento Econômico, Financeiro e Contábil 
(Deficont), Comissões e Comitês HCFAMEMA, 
Departamento de Atenção à Saúde em Alta                  
Complexidade (Dasac), Departamento de Atenção 
à Saúde em Hemoterapia (Dashemo) e Lucy                 
Montoro.
 O formato faz parte da proposta                          
institucional de padronização das reuniões                  
setoriais e gerenciais dentro do HCFAMEMA como 
maneira de estímulo ao uso de novas ferramentas 
de gestão. As instruções referentes ao formato das 
apresentações estão contidas no Manual de                
Reuniões Institucionais.

 No complexo HCFAMEMA, o total de erros 
de medicações notificados de janeiro à agosto foi 
de 91, sendo do HCI, HCII e Ambulatório Mário 
Covas, correspondendo a erros na prescrição, 
dispensação e administração de medicamentos, 
sendo que 59 corresponderam a erros na                        
administração dos medicamentos, dos quais a 
maioria foi devido a omissão de medicamento ou 
dose. Sabe-se que apesar do alto número de erros 
notificados, ainda há muitas subnotificações.

 O Núcleo de Gestão de Segurança e Risco 
do Paciente está desenvolvendo ações em cada 
unidade assistencial do HCFAMEMA, voltadas 
para a prevenção e minimização da ocorrência de 
incidentes com danos aos pacientes, por meio da 
realização de Huddle e distribuição de uma                   
lista contendo os Medicamentos Potencialmente                 
Perigosos, que ficará disponível para todos os                
profissionais de saúde, com foco na conscientização 
sobre a importância de se realizar medicamentos 
de forma segura bem como sobre a importância 
em se realizar as devidas notificações.

As reuniões no HCFAMEMA são compreendidas nos três níveis organizacionais:
estratégico, tático e operacional.

Modalidade de reuniões HCFAMEMA

Reuniões de Avaliação Estratégica:
 São reuniões colegidas, realizadas em                
períodos mais longos com o objetivo de fazer, por 
meio de análises críticas, o acompanhamento e o 
monitoramento dos resultados da execução dos 
Planos Tático-Operacionais. Neste tipo de reunião 
estão inclusas:

Reunião Estratégica: 
 Encontro mensal para alinhamento das 
ações entre a alta gestão com foco nas metas 
previstas no planejamento estratégico e plano 
diretor, com tempo estimado de 1 hora e meia de 
duração.

Reuniões de Acompanhamento Tático:
 Como normalmente contemplam diversos 
projetos e ou iniciativas de uma área devem                
envolver, necessariamente, a sua chefia,                          
juntamente com as equipes relacionadas à                   
execução e ao acompanhamento das atividades. 

Aqui são compreendidas: 
Reunião de Gestão AT: encontro semanal para 
discutir, analisar e propor soluções para                   
problemas no âmbito da Assessoria Técnica 
ligada diretamente à Superintendência,                     
envolvendo a Superintendente, Chefe de Gabinete 
e a Assessoria Técnica da Superintendência. 
Tempo estimado: 1 hora e meia de duração. 

Reunião de Gestão Gabinete:
 Encontro semanal para discutir, analisar e 
propor soluções para problemas no âmbito das 
gerências ligadas diretamente à Superintendên-
cia, envolvendo: Superintendente, Chefe de Gabi-
nete, AT III das Comissões e Comitês; Diretor Técni-
co II da GC, GGD e GGPA, AT IV da Ouvidoria e ATV 
do Núcleo de Captação de Recursos. Tempo esti-
mado de 1 hora de duração. 

Reunião de Gestão dos Departamentos: 
 Encontro semanal para discutir, analisar e 
propor soluções para problemas no âmbito das 
suas gerências e unidades, envolvendo: Diretores 
Técnicos III, Assessores Técnicos e Diretores                
Técnicos II das Gerências, tanto administrativos 
quanto assistenciais. Tempo estimado de 1 hora de                 
duração.

As apresentações ocorreram no auditório da Famema

O formato faz parte da padronização das reuniões setoriais e gerenciais
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MEMORANDO

Prezados, 

 CONSIDERANDO que o HCFAMEMA através da UTI B 
faz parte do Programa PROADI SUS "Saúde em nossas mão"; 

 CONSIDERANDO que o obje�vo deste Programa é 
baixar os índices de infecção e consequentemente aumentar a 
expecta�va de vida de nossos pacientes; 

 CONSIDERANDO que o cronograma do Programa 
inclui ações interna e externas com colaboradores e                  
familiares. 

 INFORMA que nos dias 22 e 23 de setembro nos               
horários das 15:00h e 20:30h na UTI B juntamente com os 
colaboradores de Fisioterapia e Terapia Ocupacional estarão 
fazendo apresentações e divulgações de prá�cas preconizadas 
e necessárias para o melhor atendimento dentro de uma 
Unidade de Terapia Intensiva. 

Contamos com a presença de todos. 
Atenciosamente 

Luciano Roberto de Freitas Visen�n 
Diretor Departamento de Atenção à 

Saúde em Alta Complexidade

CLIQUE AQUI

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O
MANUAL DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS HCFAMEMA

Reuniões de Acompanhamento Operacional: 
 Ocorrem na dimensão operacional com 
foco na execução de projetos ou de iniciativas e 
devem envolver diretamente os executores                    
operacionais com respectivo gestor do projeto em 
tela. Colegiado Gestor encontros semanais para 
analisar os resultados das atividades daquela 
semana e planejar as da semana subseqüente.  
 Cada Gerência realizará a reunião com seus 
Núcleos. Tempo estimado de 1 hora de duração. 
Colegiado de Equipe - encontros semanais para 
analisar os resultados das atividades daquela 
semana e planejar as da semana subseqüente. 
Cada Núcleo realizará a reunião com cada uma de 
suas Equipes. Tempo estimado de 1 hora de                     
duração.

Reunião de prestação de contas:
 Reunião que é conduzida pela Superinten-
dente e/ou Chefe de Gabinete e apresentada 
pelos gestores dos Departamentos e Gerências. 
Tem como objetivo demonstrar a todos os                
servidores do HCFAMEMA e convidados, os                  
resultados alcançados pelo Departamento e     
compartilhar suas melhores práticas,                        
mensalmente. Tempo estimado de 1 hora e meia de 
duração, sendo 10 minutos de apresentação para 
cada departamento.

Reunião de Gestão Gabinete:
 Encontro semanal para discutir, analisar e 
propor soluções para problemas no âmbito das 
gerências ligadas diretamente à Superintendên-
cia, envolvendo: Superintendente, Chefe de Gabi-
nete, AT III das Comissões e Comitês; Diretor Técni-
co II da GC, GGD e GGPA, AT IV da Ouvidoria e ATV 
do Núcleo de Captação de Recursos. Tempo esti-
mado de 1 hora de duração. 

Reunião de Gestão dos Departamentos: 
 Encontro semanal para discutir, analisar e 
propor soluções para problemas no âmbito das 
suas gerências e unidades, envolvendo: Diretores 
Técnicos III, Assessores Técnicos e Diretores                
Técnicos II das Gerências, tanto administrativos 
quanto assistenciais. Tempo estimado de 1 hora de                 
duração.

Gestores tem o tempo de 10 minutos para performance



ORDEM DE SERVIÇO

Fluxo das Propostas de Convênios

 A Superintendência do Hospital das Clínicas da                   
Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, no uso das 
atribuições legais e regulamentares, e: 

 CONSIDERANDO a necessidade de que as áreas                     
técnicas subsidiem a Superintendência na tomada de decisão; e 

 CONSIDERANDO que é preciso criar um fluxo                     
relacionado ao trâmite de Convênios em toda a estrutura 
organizacional do HCFAMEMA. 

DETERMINA: 
 1. Toda proposta de convênio ins�tucional, voltado à 
temá�ca de educação em saúde, deverá ser subme�da, 
inicialmente, à Gerência de Educação e Saúde - GES, por meio 
da plataforma SP Sem Papel.

 2. Toda proposta de convênio ins�tucional de                    
natureza de capacitação e treinamento de pessoal,                      
qualificação de rofissional, deverá ser subme�da, inicialmen-
te, ao Departamento de Gestão e Pessoas - DGP, por meio da                    
plataforma SP Sem Papel. 

 3. Toda proposta de convênio ins�tucional, de                      
natureza de captação de recursos financeiros, deverá ser 
subme�da, inicialmente, ao Núcleo de Capacitação de                    
Recursos, por meio da plataforma SP Sem Papel. 

 4. Essa Ordem de Serviço entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília 
Superintendência - Demandas Jurídicas 

Marília, 20 de setembro de 2022

Paloma Aparecida Libanio Nunes 
Superintendência

ACESSE O DOCUMENTO COMPLETO AQUI

HCFAMEMA

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

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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Publicação: 20/09/2022 

TELETRABALHO
 Estabelece a execução temporária da jornada laboral 
mediante teletrabalho aos empregados públicos e cargos 
comissionados do HCFAMEMA 

 A Superintendente do Hospital das Clínicas da                  
Faculdade de Medicina de Marília – HCFAMEMA, no uso das 
suas atribuições legais e regulamentares, e: 

 CONSIDERANDO o Decreto nº 62.648, de 27 de junho 
de 2017, que ins�tui e disciplina o teletrabalho no âmbito da 
Administração Direta e Autárquica do Estado de São Paulo e 
dá providências correlatas; e 

Prezados, 

 CONSIDERANDO que o HCFAMEMA através da UTI B 
faz parte do Programa PROADI SUS "Saúde em nossas mão"; 

 CONSIDERANDO que o obje�vo deste Programa é 
baixar os índices de infecção e consequentemente aumentar a 
expecta�va de vida de nossos pacientes; 

 CONSIDERANDO que o cronograma do Programa 
inclui ações interna e externas com colaboradores e                  
familiares. 

 INFORMA que nos dias 22 e 23 de setembro nos               
horários das 15:00h e 20:30h na UTI B juntamente com os 
colaboradores de Fisioterapia e Terapia Ocupacional estarão 
fazendo apresentações e divulgações de prá�cas preconizadas 
e necessárias para o melhor atendimento dentro de uma 
Unidade de Terapia Intensiva. 

Contamos com a presença de todos. 
Atenciosamente 

Luciano Roberto de Freitas Visen�n 
Diretor Departamento de Atenção à 

Saúde em Alta Complexidade
 CONSIDERANDO a Resolução nº 04/2021 (SEI Nº 
0015994/2020-11), do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, a qual dispõe sobre a realização de teletrabalho (home 
office) no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
RESOLVE: 
 Ar�go 1º - Ins�tuir o teletrabalho aos empregados 
públicos e cargos comissionados do HCFAMEMA. Parágrafo 
primeiro - Entende-se por teletrabalho a modalidade de                
prestação da jornada laboral em que o empregado público ou 
cargo comissionado executa parte ou a totalidade de suas 
atribuições fora das dependências �sicas do seu órgão ou 
en�dade de lotação.


