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HCFAMEMA

HCFAMEMA faz chamamento das
colaboradoras para triagem de mamografia

 As colaboradoras do 
HCFAMEMA terão a oportunidade 
de realizar entre os dias 3 e 14 de 
outubro, das 10h às 11h30,                   
procedimento de triagem para o 
exame de mamografia. O                   
atendimento acontecerá no 
Centro de Apoio ao Colaborador 
(CAC) com foco especial nas               
funcionárias de 40 a 69 anos 
(sem antecedentes de câncer de 
mama na família) ou mulheres 
com mais de 35 anos pertencentes 
a grupos de risco aumentado. 
 Conforme informações da 
diretora técnica do CAC, Viviane 
Gallina, não é necessário                   
agendamento prévio porque os 
atendimentos ocorrerão por 
ordem de chegada. “A ação faz 
parte das atividades do Outubro 
Rosa, que chama a atenção para 
o câncer de mama. A triagem 
será realizada pela equipe de 
médicos e enfermeiros. Após o 
atendimento, serão agendadas 
para fazerem o exame no próprio 
HCFAMEMA”.
 Vale destacar que o              
atendimento é exclusivo para 
colaboradoras do HCFAMEMA. 
Após o atendimento de triagem 
as colaboradoras terão o exame 
agendado entre os dias 17 e 28 
de outubro.
 Mais informações sobre a 
ação conjunta do CAC e DASADT, 
podem ser obtidas diretamente 
no CAC ou através do ramal 3887.

 - Mulheres com história 
familiar de pelo menos um 
parente de primeiro grau (mãe, 
irmã ou filha) com diagnóstico de 
câncer de mama, abaixo dos 50 
anos de idade;
 - Mulheres com história 
familiar de pelo menos um 
parente de primeiro grau (mãe, 
irmã ou filha) com diagnóstico de 
câncer de mama bilateral ou 
câncer de ovário, em qualquer 
faixa etária;
 - Mulheres com história 
familiar de câncer de mama 
masculino;
 - Mulheres com diagnóstico 
histopatológico de lesão mamá-
ria proliferativa com atipia ou 
neoplasia lobular in situ.

 - Mulheres entre 40 e 69 
anos (sem antecedentes                   
familiares de CA de mama e sem 
sinais/sintomas clínicos do CA 
de mama) devem fazer a                
mamografia uma vez a cada dois 
anos;  
 - Para mulheres pertencen-
tes a grupos com risco aumentado 
para desenvolvimento de Câncer 
de mama, recomenda-se mamo-
grafia anual a partir dos 35 anos 
de idade. 

COLABORADORAS FIQUEM 
ATENTAS AOS CRITÉRIOS:

 A campanha Outubro 
Rosa incentiva o autoexame, a 
realização da mamografia — 
exame capaz de diagnosticar 
possíveis tumores — e também 
presta apoio a quem está nessa 
luta. Segundo a Federação Brasi-
leira de Instituições Filantrópicas 
de Apoio à Saúde da Mama 
(FEMAMA), as chances de cura 
podem chegar a 95%, se a 
pessoa for diagnosticada preco-
cemente. Além do exame de 
mamografia, as mulheres devem 
estar atentas aos seus corpos e, 
caso notem algo diferente, 
buscar ajuda médica imediata-
mente para uma investigação 
mais completa.

A CAMPANHA OUTUBRO ROSA

SÃO CONSIDERADOS 
GRUPOS DE RISCO:
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Departamentos administrativos
em novas alocações

 - Mulheres entre 40 e 69 
anos (sem antecedentes                   
familiares de CA de mama e sem 
sinais/sintomas clínicos do CA 
de mama) devem fazer a                
mamografia uma vez a cada dois 
anos;  
 - Para mulheres pertencen-
tes a grupos com risco aumentado 
para desenvolvimento de Câncer 
de mama, recomenda-se mamo-
grafia anual a partir dos 35 anos 
de idade. 

 Devido às obras do Novo Hospital da               
Criança e da Mulher HCFAMEMA, nove gerências e                        
departamentos da instituição passaram a atender 
em novos espaços.

 As mudanças das salas começaram ainda 
em junho e se estenderam até a última semana, 
momento em que o antigo prédio administrativo 
foi totalmente evacuado e passou a ser demolido. 
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VEJA NA ARTE ABAIXO OS LOCAIS DE TENDIMENTO DE CADA SETOR:

Mudanças dos departamentos

Departamento

Chefia de Gabinete

DGP

Prédio da Superintendência 

Antiga Farmácia / CAC

2230 / 2225

1822

DIL

DTI / Setor de Infra

Sala ao lado da UAN

Antiga Farmácia

1130 / 1820

1775

GC

GGPA

Ao lado da Diretoria Clínica

Ao lado da Diretoria Clínica

1705 / 1829

Ouvidoria NGA 1221 / 1749

1068

Local Ramal

DGP - Departamento de Gestão de PessoasDGP - Departamento de Gestão de Pessoas DTI - Departamento de Tecnologia da Informação

DEFCONT - Departamento Econômico, Financeiro e ContábilDEFCONT - Departamento Econômico, Financeiro e Contábil
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 A Gerência de Hotelaria e 
Transportes informa que no    
próximo dia 2 de outubro 
(domingo) as equipes de Plantão 
diurno no HCI, HCII e                             
Hemocentro poderão contar 
com transporte gratuito que 
sairá da instituição até os                 
colégios eleitorais de Marília 
localizados nas zonas norte e 
sul. 
 A liberação do colaborador 
quanto ao horário ficará a                  
critério da chefia imediata.                       
 É preciso se atentar aos                      
horários das partidas,                             

específicas para cada região da 
cidade, conforme o quadro abaixo.
 Mais informações podem 
ser obtidas pelo ramal da                    
Gerência de Hotelaria e                      
Transportes, ramal 2165.                    
 Confirma abaixo o crono-
grama de partidas com horários e 
locais.

Devido ao grande número 
de colaboradores, iremos 
realizar o transporte até 
as regiões Norte e Sul, 

mas o colaborador 
também poderá ir de 

meios próprios - também 
diante de alinhamento 

com a sua chefia

“

”Roger Marcelo Mesquita da Silva, Diretor Técnico da 

Gerência de Hotelaria e Transporte.

O modelo já está
totalmente implementado 

no Departamento de 
Assistência à Saúde em 
Alta Complexidade do

HCI e agora segue para                  
implementação no                      
Departamento de                  

Assistência à Saúde                
Materno Infantil (DASMI) 

do HCII

“

”Aline Andrade, da gerência de Enfermagem
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ELEIÇÃO

GESTÃO

Equipes de Plantão terão transporte para
votação até as zonas Norte e Sul

 A escala de Fugulin,                 
totalmente implementada no 
HC Adulto e que atualmente 
segue para o Hospital Materno 
Infantil, é um instrumento                   
utilizado na gestão de serviços 
de saúde que possibilita a 
distribuição de profissionais de 
enfermagem de acordo com o 
grau de dependência dos 
pacientes. 
 O instrumento permite a 
distribuição igualitária de cada 
membro de equipe de técnicos 
de enfermagem diminuindo a 
sobrecarga de trabalho entre os 
membros da equipe.

  A implantação do novo 
modelo ocorreu com alinha-
mento entre a Gerência de 
Enfermagem do HCFAMEMA e 
Departamento de Tecnologia da 
Informação (DTI). 

Gerência de Enfermagem adota Escala de
Fugulin para o dimensionamento de equipes

Unidade

Data: 02 de Outubro de 2022

HC I

HC II

8h às 12h

8h às 12h

Transporte para
a região Sul

13h às 17h

13h às 17h

Transporte para
a região Norte

Portaria Imagem

Portaria Av. Carlos Gomes

Local de
saída



”

O modelo já está
totalmente implementado 

no Departamento de 
Assistência à Saúde em 
Alta Complexidade do

HCI e agora segue para                  
implementação no                      
Departamento de                  

Assistência à Saúde                
Materno Infantil (DASMI) 

do HCII ”
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O que é?
 O Ortopedista é o médico especialista no 
tratamento das afecções da sistema locomotor , 
ou seja, de todos os sintomas, traumas, doenças e 
lesões que envolvem ossos, músculos, tendões, 
ligamentos e articulações.

Origem da data:
 O Dia do Ortopedista é comemorado no dia 
19 de setembro em homenagem ao dia que a 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatolo-
gia foi fundada, no ano de 1935.

O que é?
 O Contador é o profissional que cuida das 
questões financeiras, tributárias, econômicas e 
patrimoniais de uma empresa, no mercado de 
seguros, controladoria, perícia e auditoria.

Origem da data:
 O Dia do Contador se comemora no dia 22 
de setembro porque neste dia, em 1945, o então 
presidente Getúlio Garvas assinou o Decreto-Lei n° 
7988, que dispõe sobre o ensino superior de                 
Ciências Econômicas e de Ciências Contábeis e 
Atuariais, criando no país o primeiro curso de 
ensino superior em Ciências Contábeis.             

19/09 - Dia do Ortopedista

22/09 - Dia do Contador

PROFISSÕES DA SEMANA

HEMOCENTRO

 Monitoramento dos estoques de 
sangue do Hemocentro HCFAMEMA segue 
em níveis que merecem atenção. Devido à 
baixa quantidade em alguns tipos sanguí-
neos, equipe tem acionado doadores para 
chamamento a uma nova doação. 
 As necessidades são constantes 
porque o Hemocentro do HCFAMEMA é             
referência para 110 municípios do Estado. 

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 de sangue segue 
instável e Hemocentro 

aciona doadores
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Fui muito bem atendido 
no hospital. A música é 
capaz de tocar a alma 
das pessoas e resolvi 

compartilha

 Pacientes e funcionários 
da internação do HC Adulto 
foram contemplados com 
momentos de música em toques 
de flauta na última semana. 
Com vasto repertório, o                       
paciente Eduardo Inafuko, 69 
anos, esteve internado durante 
uma semana para tratamento 
respiratório.

 Engenheiro de formação, 
o gosto pelo instrumento                  
começou ainda na época da 
faculdade, em 1976, durante os 
intervalos no pátio da                      
faculdade, em Mogi das Cruzes. 

“
”

Nas filas do
supermercado, na

padaria e agora no
hospital.

Quando a minha esposa 
veio me visitar, me trouxe 

a flauta, que eu havia 
deixado em casa pois não 

sabia que ficaria
internado 

 Desde então a flauta 
passou a ser fiel companheira e 
as apresentações passaram a 
ocorrer em vários espaços. 
 Eduardo, que também é 
empresário no segmento de 
salgados, recebeu alta no dia 23.

“

”

Eduardo Inafuko

Eduardo Inafuko

Agora quero voltar
para tocar mais vezes

para os pacientes.
É algo que me faz bem e 

motiva

“
”Eduardo Inafuko

Ficava encostado
ouvindo as apresentações 

de alguns peruanos no 
pátio da faculdade e me
interessei muito. Comprei 
uma flauta e desde então 

se passaram 46 anos. 
Levei cinco anos para ter 

um bom domínio

“

”Eduardo Inafuko

TALENTO

Um flautista na ala de internação
do HC Adulto

Paciente fez apresentação com amplo repertório

Eduardo recebeu alta no dia 23

O gosto pelo instrumento surgiu há 46 anos
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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

GESTOR
A importância dos Protocolos de Acesso

 Conforme a Portaria Nº 1.559, de 1º de 
agosto de 2008 que institui a Política Nacional de 
Regulação do SUS, a Regulação do Acesso,                   
objetiva a organização, o controle, o                             
gerenciamento e a priorização do Acesso no 
âmbito do SUS. Neste sentido, o desenvolvimento 
de Protocolos de Acesso para cada especialidade 
ou para os principais procedimentos solicitados 
facilita a ação da regulação.
 A regulação da assistência à saúde tem a 
função primordial de ordenar o acesso às ações e 
aos serviços de saúde, em especial a alocação 
prioritária de consultas médicas e procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos aos pacientes com 
maior risco, necessidade e/ou indicação clínica 
oriundos dos diversos serviços de saúde em 
tempo oportuno.

 Segundo a Política Nacional de Regulação 
do Sistema, cada protocolo de especialidade 
possui as orientações específicas de como o                    
profissional deverá encaminhar o paciente para a 
especialidade, incluindo indicações e dados              
clínicos para o adequado encaminhamento e 
exames complementares para cada patologia.
 O HCFAMEMA possui Protocolos de Acesso 
vigentes no site do HCFAMEMA, os quais estão em 
constante criação e atualização, conforme                    
elaborações dos referidos Protocolos pelos                  
Departamentos, que são validados pelo Núcleo de 
Gestão de Processos e Qualidade.

Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade – GGPA
ggpa@hc.famema.br

Ramal: 1681

MEMORANDO

Orientação sobre o Acionamento do Médico Hospitalista

 Saudando-os cordialmente, e considerando 
a necessidade de manter atualizadas as                    
informações do HCFAMEMA, servimo-nos do 
presente para informar que a partir da data de 
26/09/2022 iniciou-se a função do Médico                        
Hospitalista nas unidades Assistenciais do                   
Departamento de Atenção à Saúde de Alta                     
Complexidade (DASAC), com o plantão de 24 horas 
presenciais.
 O cargo Hospitalista tem por objetivo: a 
pronta avaliação, tratamento e triagem ao                            
cliente identificado como códigos amarelo e azul, 
com autonomia para solicitar exames para                   
investigação diagnóstica de urgência, para                   
prescrever terapias medicamentosas e não                      
medicamentosas, para indicar cuidados                           
intensivos e para discutir cuidados paliativos com 
os médicos assistenciais do cliente. 
 Para solicitações do mesmo, temporaria-
mente, até que tenha um ramal específico, entrar 
em contato por meio do PABX que irá acionar o 
Hospitalista. Reitero que o mais breve possível, as

equipes assistenciais receberão treinamento para 
o acionamento dos códigos, até o presente 
momento, as intercorrências devem ser                                  
comunicadas ao médico indicado na escala de 
plantão de Médico Hospitalista. 
 Sem mais para o momento, nos colocamos 
à disposição para quaisquer esclarecimentos 
necessários. Atenciosamente. 

Aline Estevanato Marques de Oliveira 
Diretor Técnico de Saúde II 

Luciano Roberto de Freitas Visen�n 
Diretor Departamento de Atenção à Saúde em Alta Complexidade

Para mais informações
sobre a doença:

CLIQUE AQUI

”

”


