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HCFAMEMA

HCFAMEMA aciona plano de contingência
para 16 horas sem serviços de TI

 Todos os serviços relaciona-
dos à Tecnologia da Informação 
(TI), entre eles a conexão à internet, 
telefonia e acesso a sistemas das 
unidades HCFAMEMA, estarão      
suspensos no próximo sábado (8), 
a partir das 8h, para a migração    
do DataCenter institucional. A              
estrutura, que operava no antigo 
prédio administrativo, passará a 
ocupar sala no HC Adulto.
 Conforme informações do 
Diretor Técnico do Departamento 
de Tecnologia da Informação, 
Nelson Julio de Oliveira Miranda, a 
previsão de suspensão é de                  
aproximadamente 16 horas, tempo 
que pode se estender em caso de 
intercorrências. 

 Durante o período de 
manutenção, todos os processos 
ocorrerão de forma manual – o 
que poderá causar lentidão de 
atendimento. Para minimizar os 
possíveis transtornos da                    
transição, foram elaborados 
planos de contingência que 
preveem escala de profissionais 
de referência, que permanecerão 
de sobreaviso durante todo o 
período em apoio.
 A mudança é o último   
procedimento para completa              
desocupação do antigo prédio 
administrativo, parcialmente 
demolido para a edificação do 
novo Hospital da Criança e da 
Mulher.

UNIDADES HCFAMEMA

O DataCenter é o
local que centraliza
todos os fluxos de

informações das unidades 
do HCFAMEMA, além de 
outros 2500 pontos de 
rede espalhados pelo 

hospital HC Adulto. Além 
da transferência das
operações, também 

iremos atualizar diversos 
equipamentos

“

”Nelson Julio de Oliveira Miranda, Diretor Técnico do 

Departamento de Tecnologia da Informação

Uma grande operação
foi montada para o
trabalho de campo.

Além de todos os
colaboradores do DTI, 

também temos uma
empresa especializada.

Podemos dizer que o
DataCenter é o coração do 

hospital, por isso os
impactos serão

refletidos em todos
os departamentos

“

”Nelson Julio de Oliveira Miranda, Diretor Técnico do 
Departamento de Tecnologia da Informação

Lucas Henrique, Nelson Miranda, Adriano Lima

A previsão de suspenção é de aproximadamente 16 horas Equipes já trabalham na realocação do DataCenter

Clique aqui
e acesse às diretrizes / escalas do Plano de 

Contingência HCFAMEMA do próximo sábado (8)



Imersão Otorrinolaringologia comemora 30 anos
de residência no HCFAMEMA

 Durante o período de 
manutenção, todos os processos 
ocorrerão de forma manual – o 
que poderá causar lentidão de 
atendimento. Para minimizar os 
possíveis transtornos da                    
transição, foram elaborados 
planos de contingência que 
preveem escala de profissionais 
de referência, que permanecerão 
de sobreaviso durante todo o 
período em apoio.
 A mudança é o último   
procedimento para completa              
desocupação do antigo prédio 
administrativo, parcialmente 
demolido para a edificação do 
novo Hospital da Criança e da 
Mulher.
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Prof. Dr. José Carlos Nardi Dra. Kazue Kobari Sangiorgi Prof. Dra. Vanessa Dinarti

Prof. Dr. Alfredo Rafael Dell Aringa Dr. David Augusto Rodero Dra. Ana Rita

 A equipe médica                 
da especialidade de                
otorrinolaringologia do      
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de 
Marília (HCFAMEMA) realiza 
no próximo sábado (8) a 
“Imersão em Otorrinolarin-
gologia” - evento que                    
comemora os trinta anos do 
lançamento do programa de            
residência em otorrino no 
hospital. 
 O encontro ocorre 
das 8h às 12h na Associação 
Paulista de Medicina (APM) 
com série de palestras de 20 
minutos de duração.                      
A abertura será realizada 
pelas equipes gestoras do                         
HCFAMEMA, Famema e pela 
chefe do serviço de Otorri-
nolaringologia, Dra Kazue 
Kobari Sangiorgi. 
 Conforme programa-
ção do encontro, a abertura 
será sucedida pelas pales-
tras “História do Serviço              
de Otorrinolaringologia no 
HCFAMEMA”, “Implante 
Coclear: História da Arte”, 
“Mecanismos fisiopatológi-
cos do zumbido e sua                  
aplicabilidade para o trata-
mento”, “Zumbido e sono: 
como abordar?”, “Desmistifi-
cando a TPPP”, “Medicina do 
Sono e Otorrino: O que 
precisamos saber?”, “Rinossi-
nusite crônica e inflamação 
tipo 2: Avanços no tratamen-
to” e “Rinossinusite crônica 
de difícil controle: Casos de 
vida real”.
Confira mais detalhes na 
arte ao lado e inscreva-se 
pelo Qrcode. 
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 O HCFAMEMA já está 
operando com o Digitalizador 
de Imagens. Trata-se de um 
novo equipamento de tecnolo-
gia avançada para o diagnóstico
e monitoramento de uma série 
de doenças e outras condições, 
incluindo lesões e tumores. Por 
meio deste, é possível digitalizar 
todas as imagens geradas no 
tratamento, sendo elas                        
armazenadas no arquivo do 
paciente da Radioterapia, não 
sendo mais necessário revelar o 
filme, possibilitando assim uma 
economia com esses filmes e 
processadora, bem como 
melhora na qualidade da 
imagem, permitindo maior 
precisão no tratamento e                    
segurança das imagens, visto 
estarem armazenadas no                   
servidor, com backup.

 O equipamento melhora o 
fluxo de trabalho dos técnicos de 
radiologia que manuseiam o                  
digitalizador de imagens radioló-
gicas. O processo de digitalização 
faz com que o trabalho do técnico 
seja direto e objetivo para                      
obtenção da imagem.
 Foi adquirido pela FAMAR 
por meio de parte do Recurso da 
Emenda Parlamentar do Deputado 
Federal Vinicius de Carvalho no 
valor de R$ 3 Milhões. A Emenda foi 
destinada para o investimento em 
equipamentos destinados ao 
Serviço de Radioterapia, Serviço 
de Imagem e para estruturação da 
Unidade Coronariana - UCO. 
Entretanto, houve reformulação do 
Plano de Trabalho, substituindo 
um equipamento do Serviço de 
Imagem (Tomografia - devido ao 
valor) por outros equipamentos 

para Radioterapia, dentre esses: o 
referido digitalizador de imagens.
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CONQUISTA

Novo Digitalizador de Imagens otimiza
atendimentos da Radioterapia

 O Hemocentro de Marília 
também recepcionou na última 
semana membros do Exército de 
Lins e Tiro de Guerra de                      
Promissão, totalizando cerca de 
80 doadores. Veja fotos das 
campanhas e verifique o                     
monitoramento dos estoques. 

Doe sangue, doe vida!

HEMOCENTRO

Exército de Lins e TG de Promissão 
somam 80 doações

Valor do investimento:
R$ 115.000,00

Recebimento: 28/07/2022
Destinado ao DASADT: Radioterapia

Jovens do Tiro de Guerra somaram 80 doações

Hemocentro atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
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Vacinação soma 1394 aplicações e segue até a
próxima sexta-feira 

 Os colaboradores do 
HCFAMEMA que ainda não se 
vacinaram contra a Meningite 
tipo C devem procurar                     
atendimento no CRIE do                      
Hospital Materno Infantil (HC II) 
até a próxima sexta-feira (7) no 
período compreendido entre 
7h30 e 13h. 
 A campanha, que já 
disponibilizou postos volantes 
nas unidades do HCFAMEMA, 
soma até o momento 1394                
aplicações da vacina. Conforme 
o levantamento, 1095 doses 
foram aplicadas no HC Adulto e 
outras 299 no HC Materno  
Infantil.
 A vacinação, aplicada em 
uma dose, estimula defesas de 
longa duração com memória 
imunológica do organismo 
contra as doenças causadas 
pela bactéria Neisseria                   
Meningitidis do grupo C – uma 
das responsáveis pela                      
meningite. Os estudos de               
imunogenicidade, que trata da 
resposta de anticorpos produzi-
da 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, além dos                  
funcionários do HCFAMEMA, 
podem se vacinar alunos dos 
cursos de Medicina e                      
Enfermagem da Famema.                 
Vacine-se!

pela bactéria Neisseria                   

das responsáveis pela                      

REALIZADA

REALIZADA



Núcleo de Informação à Saúde – NIS/GGPA
infosaude@hc.famema.br

Ramal: 2175
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O uso da estatística na Gestão Hospitalar
 A estatística é um estudo 
matemático muito utilizado 
para quantificar valores e                 
estabelecer relações, mas a sua 
utilidade não se limita às áreas 
exatas.

A estatística desempenha
um papel vital em todos os 
campos da atividade humana. 
Sendo de extrema importância 
na determinação de renda               
per capita, desemprego, taxa   
de crescimento populacional,        
habitação, escolaridade insta-
lações médicas, e entre outras 
áreas.

OUTUBRO ROSA

CAC inicia triagem de colaboradoras para
o exame de mamografia

 O Centro de Apoio ao Colabo-
rador (CAC) do HCFAMEMA iniciou os 
atendimentos de triagem para enca-
minhamento de colaboradoras ao 
exame de mamografia. As triagens 
acontecem de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 11h30, até o próximo dia 14. 
 O foco está 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 agendamen-
to prévio porque os atendimentos 
ocorrerão por ordem de chegada. 
“Vale destacar que o atendimento é 
exclusivo para colaboradoras do 
HCFAMEMA, por isso as funcionárias 
não precisam buscar o exame na                
Carreta da Mamografia, que estará 
em operação no Hemocentro”. Após o 
atendimento de triagem as                      
colaboradoras terão o exame                   
agendado entre os dias 17 e 28 de 
outubro.

 No âmbito da saúde é 
utilizada como uma forma de 
quantificar adequadamente os 
fenômenos ocorridos, sendo 
necessário para que profissio-
nais do campo possam tomar 
decisões que vão afetar direta-
mente a saúde e a qualidade de 
vida das pessoas.
 No mesmo sentido, é uma 
ferramenta fundamental para 
tomada de decisões na gestão 
hospitalar, auxiliando os gesto-
res, por exemplo, na identifica-
ção de novos casos, tempo 
médio de espera do paciente 

para atendimento, permanência 
do paciente no hospital, taxa de 
infecção e fatores de risco. 
 Sendo assim, podemos 
afirmar que o uso da estatística 
é imprescindível mitigação de 
riscos e aperfeiçoamento dos 
processos, garantindo ao gestor 
maior qualidade e segurança na 
tomada de decisões, impactan-
do diretamente na qualidade do 
serviço prestado ao paciente. 

Equipe CAC – Mônica Bósio (nutricionista), Dr João Augusto Santana (dentista), Elaine Fregolenti (assistente social), Rosa Cristina de 
Campo (recepção), Monica Vanfre (psicóloga), Aline Gabriel (enfermeira), Dra Júlia Viegas (médica) e Viviane Gallina (diretora-técnica)



Pag. 6

Período: 24/09/22 a 30/09/22 - Ano I - nº 17 - Pág. 06BOLETIM SEMANAL HCFAMEMA
HEMOCENTRO

HEMOCENTRO

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

Carreta da Mamografia entra em operação
para exames no dia 18

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 doadores são acionados

 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 Hemocen-
tro HCFAMEMA, localizado na 
rua Lourival Freire, nº 240, 
Fragata.

 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, que serão 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 não precisam                   
apresentar pedido médico para 
fazer o exame. 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, cartão SUS e documento
RG. 
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, o exame de 
mamografia é fundamental. 

Programe-se:

Atendimento:

De 18 a 29 de outubro

Segunda a sexta-feira
8h às 17h

Sábado - 8h às 12h

A estrutura de atendimento será posicionada no Hemocentro HCFAMEMA
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O que é?
 As secretárias são responsáveis por ajudar 
na organização, logística, atendimento ao                 
público e clientes da empresa, organização ou 
instituição a qual trabalha.

Por que a data:
 A data 30 de setembro foi escolhida, pois 
nesse dia, em 1850, nasceu Lilian Sholes, filha do 
inventor da máquina de escrever, Christopher 
Sholes, e que viria a se tornar a primeira mulher a 
usar o "aparelho revolucionário" em público, 
tornando-se um símbolo durante a segunda fase 
da Revolução Industrial.

30/09 - Dia da Secretária

PROFISSÕES DA SEMANACOMISSÃO DE ÉTICA

HCFAMEMA prorroga 
prazo de inscrição de 
chapas para Comissão

de Ética
 Foi prorrogado para até o dia 7 de outubro 
(sexta-feira) o período de inscrições de chapas 
para a eleição da Comissão de Ética do                        
HCFAMEMA. A eleição ocorre no dia 18 de outubro 
(dia do Médico), das 8h às 16h, através de urnas que 
serão disponibilizadas no saguão do andar térreo 
do HCI, recepção de entrada do HCII defronte a rua 
Carlos Gomes, além de urnas itinerantes que               
percorrerão o HCIII e Hemocentro.



Pag. 8

Período: 24/09/22 a 30/09/22 - Ano I - nº 17 - Pág. 08BOLETIM SEMANAL HCFAMEMA

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

O que é?
 As secretárias são responsáveis por ajudar 
na organização, logística, atendimento ao                 
público e clientes da empresa, organização ou 
instituição a qual trabalha.

Por que a data:
 A data 30 de setembro foi escolhida, pois 
nesse dia, em 1850, nasceu Lilian Sholes, filha do 
inventor da máquina de escrever, Christopher 
Sholes, e que viria a se tornar a primeira mulher a 
usar o "aparelho revolucionário" em público, 
tornando-se um símbolo durante a segunda fase 
da Revolução Industrial.

"O correr da vida embrulha tudo.            
A vida é assim: esquenta e esfria, 
aperta e daí afrouxa, sossega e 
depois desinquieta. O que ela quer 
da gente é coragem..." 

Mensagem da Semana

MENSAGEM DA SEMANA


