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EDIÇÃO ESPECIAL

 A campanha “Outubro Rosa”, que chama a                  
atenção das mulheres para o Câncer de Mama e de Colo 
de Útero, contou com diversas iniciativas de apoio,              
humanização e de Educação em Saúde no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília                           
(HCFAMEMA). As ações integraram colaboradores e  
pacientes, além de estreitar relação junto às                        
associações de apoio,  como  a  Associação  de  Combate

ao Câncer (ACC) de Marília. 
 Além de alerta à sociedade sobre o diagnóstico 
precoce, o Outubro Rosa envolve a disseminação de 
dados preventivos e ressalta a importância de olhar com 
atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o 
atendimento médico e o suporte emocional, garantindo 
um tratamento de qualidade.

O HCFAMEMA FICOU ROSA

Veja abaixo as atividades e como os departamentos do HCFAMEMA se engajaram na causa.

 As atividades de Outubro Rosa tiveram início com o 
“I Encontro Corrente pela Vida”, ocorrido no último dia 10, 
que reuniu colaboradoras e pacientes em momentos de 
autocuidado e compartilhamento de vivências. A atividade 
contou com a participação da equipe da Associação de 
Combate ao Câncer (ACC) de Marília, que levou para o 
encontro informações sobre a rede de apoio, serviços e 
direitos das pacientes. A iniciativa teve como objetivo                 
principal a valorização da vida e estreitamento de laços de 
empatia e sororidade entre as participantes. 
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Encontro contou com momentos de música, orientações, Educação em Saúde e relatos reais de pacientes e colaboradoras
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 A Influencer Digital e Makeup, Janaina Honjoya, 
esteve presente no encontro entre colaboradoras e                        
pacientes. Voluntária na ocasião, ela apresentou técnicas 
mais usuais para a valorização da beleza feminina através 
da automaquiagem. A modelo voluntária para a                    
demonstração foi a médica e diretora técnica no Hospital 
Materno Infantil, Dra Miriam Rosa Ferraz José. 

AUTOCUIDADO
E BELEZA

 A jornalista e terapeuta mariliense Andreia Mahi 
esteve presente no encontro “Corrente pela Vida” com uma 
mensagem de empoderamento, dinâmicas de riso e                 
autoestima. 

DINÂMICAS E
EMPODERAMENTO

esteve presente no encontro entre colaboradoras e                        

da automaquiagem. A modelo voluntária para a                    

 A maquiagem pode elevar a autoestima 
da mulher. Hoje compartilho algumas técnicas e 
dicas que podem ajudar em momentos de                   
automaquiagem, beleza e autoestima. Agradeço 
por fazer parte deste momento e por contribuir 
com uma luta tão nobre. ”Janaina Honjoya

Voluntária da causa Outubro Rosa, Janaina apresentou dicas de automaquiagem

“

 Me sinto lisonjeada por ter sido                      
convidada para ser instrumento de                               
contribuição neste evento tão especial realizado 
pelo HCFamema. Fazer uma roda de mulheres, 
trocar experiências e sorrir juntas foi                         
maravilhoso, muito gratificante. ”Andreia Mahi

Dinâmicas de riso e autoestima movimentaram pacientes e colaboradoras do hospital
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 O Centro de Atendimento ao Colaborador (CAC) do 
HCFAMEMA, em trabalho conjunto com o Departamento de 
Atenção à Saúde Diagnóstica e Terapêutica (DASADT), 
mantém o chamamento das colaboradoras do HCFAMEMA 
para a triagem aos exames de mamografia até a próxima 
quinta-feira (27), das 10h às 11h30. 
 Até o momento, 85 colaboradoras já passaram por 
atendimento e receberam agendamento para o exame. Vale 
lembrar que 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. 

CAC FAZ TRIAGEM
PARA MAMOGRAFIA

 A Carreta da Mamografia, iniciativa do Governo do 
Estado através do Programa “Mulheres de Peito”,                           
permanece em atendimento no estacionamento do                   
Hemocentro até o próximo sábado (29). Na última quarta-
-feira (19), comitiva composta por mulheres de                          
departamentos assistenciais e administrativos do                  
HCFAMEMA esteve presente nas  primeiras horas de  
funcionamento da estrutura para o acolhimento das 
pacientes. Também houve apresentação musical de flauta 
doce pelo empresário e ex-paciente do hospital, Eduardo 
Inafuko.
 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. 
 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              
(22 e 29) o atendimento é limitado a 25 mulheres, que serão 
atendidas das 8h às 12h.

CARRETA DA
MAMOGRAFIA
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 A mostra fotográfica “Mulheres que Inspiram” segue 
em exposição no Esmeralda Shopping até a próxima 
segunda-feira (31). Trata-se de projeto composto por 20 
fotografias de colaboradoras e pacientes que também 
gravaram uma mensagem sobre o Outubro Rosa.
 O questionamento principal é “Qual Mulher te 
inspira”? A reflexão no formato de vídeo pode ser                    
acessada via QRCode localizado em cada fotografia expos-
ta. 
 O evento contou com o apoio do Esmeralda 
Shopping, parceiro que abriu as portas para a promoção 
de ações em Saúde. Até o domingo (23) as mensagens já 
haviam sido reproduzidas 1.050 vezes, conforme métricas 
do Youtube.

EXPOSIÇÃO
“MULHERES QUE INSPIRAM”

Clique na foto e acompanhe os
depoimentos da exposição:

Tania Karina Taynah

Andreia Tatiane Cintia

Jucely Rosa Lucia

Sara Sônia Joyce

Ana Paloma Lidiane

Solange Thalita MariaGiovana Marcia Kelcia
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 Outra forma de apoio à campanha é representada 
pela iluminação dos prédios do HCFAMEMA na cor rosa. 
Até o próximo dia 31 as duas árvores históricas e fachadas 
dos prédios do hospital estarão iluminados com a cor da 
ação.
 A iluminação especial é mais uma maneira de 
chamar a atenção dos colaboradores, pacientes e                 
moradores que passam defronte do hospital no período 
noturno.

ILUMINAÇÃO
NA COR ROSA

 As ações da campanha também envolveram                  
conteúdos para redes sociais e imprensa. Além de vídeos                   
informativos produzidos pela Gerência de Comunicação 
com mensagens de conscientização, a imprensa local 
também acompanhou às ações. Destaque para a                       
reportagem desenvolvida pela Record Paulista, que                   
entrevistou a Dra. Miriam Rosa Ferraz José durante ato na 
Carreta da Mamografia.
 A reportagem transmitiu informações sobre a 
doença e formas de prevenção para toda a região do 
Centro-Oeste Paulista.

CONTEÚDOS
INFORMATIVOS

Equipe da Record Paulista presente no evento

chamar a atenção dos colaboradores, pacientes e                 
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LEAN NAS EMERGÊNCIAS 

 Os representantes do Hospital Beneficência                 
Portuguesa, envolvidos na implementação do Projeto Lean 
nas Emergências, realizaram na quinta-feira (20) a última 
visita presencial ao HCFAMEMA. A partir de agora os    
acompanhamentos ocorrerão de maneira virtual.
 Em reunião ocorrida no auditório da Famema, a 
equipe apresentou métricas do balanço final, entre elas a 
do Nedocs - pontuação que se baseia em sete aspectos e 
que mensura a superlotação do hospital em determinado 
momento. O Nedocs do HCFAMEMA aferido em setembro 
foi de 381, valor que se enquadra dentro da meta,                           
estipulada em abaixo de 390. 

 As implementações terão continuidade, conforme 
conta a assissora técnica da Superintendência, Márcia 
Lamante. “Uma das conquistas do projeto foi a                        
implantação do HUDDLE diário, às 10h e 15h, momento em 
que torna-se efetiva a resolução de problemas visando não 
sobrecarregar UEA. Reiteramos a necessidade de que cada 
setor elencado envie um representante, quando não puder 
estar presente o responsável e que as pendências da 
manhã sejam informadas a quem vai a tarde”. A lista de 
presença no Huddle também será analisada diariamente.

HCFAMEMA atinge meta do Projeto Lean nas Emergências 
 As ações da campanha também envolveram                  
conteúdos para redes sociais e imprensa. Além de vídeos                   
informativos produzidos pela Gerência de Comunicação 
com mensagens de conscientização, a imprensa local 
também acompanhou às ações. Destaque para a                       
reportagem desenvolvida pela Record Paulista, que                   
entrevistou a Dra. Miriam Rosa Ferraz José durante ato na 
Carreta da Mamografia.
 A reportagem transmitiu informações sobre a 
doença e formas de prevenção para toda a região do 
Centro-Oeste Paulista.

 Muitas iniciativas interdepartamentos também 
foram registradas durante o mês. A Gerência de Gestão, 
Planejamento e Avaliação (GGPA), por exemplo, desenvolveu 
série de estratégias de sensibilização sobre a causa.
 A diretora técnica Lourdes Inez Freitas Cano, conta 
que todo o setor se engajou na decoração do departamen-
to, além da distribuição de doces e mensagens na cor rosa 
para os colegas do setor.

GGPA
Engajamento das equipes
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pelas situações que geraram as campanhas 
para ter empatia. ”Lourdes inez Freitas Cano, Diretora Técnica do Núcleo de Avaliação 

de Tecnologias em Saúde - NATS

Em reunião ocorrida no auditório da Famema, a equipe apresentou métricas do balanço final

“

LEAN NAS EMERGÊNCIAS 
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NOVEMBRO AZUL

 O câncer de próstata, tipo mais comum entre os 
homens, é a causa de morte de 28,6% da população               
masculina que desenvolve neoplasias malignas.
 No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos 
devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais          
recentes do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Diante de 
dados tão preocupantes, o Centro de Apoio ao Colaborador 
(CAC) do HCFAMEMA vai iniciar o chamamento dos homens 
com mais de 45 anos para o exame do PSA.
 A partir do dia 01/11 os colaboradores podem fazer 
agendamento do exame PSA – exame de sangue capaz de 
detectar alterações na próstata. 

Público alvo:
Homens a partir dos 45 anos de idade;

Periodicidade do exame PSA:
Uma vez ao ano;

Agendamentos:
CAC – Ramal 3887

Saúde do Homem é tema do 
mês mundial de combate ao 
câncer de próstata

Lamante. “Uma das conquistas do projeto foi a                        

EDUCAÇÃO EM SAÚDE

O que é a próstata?
 É uma glândula do sistema reprodutor masculino, 
que pesa cerca de 20 gramas, e se assemelha a uma                   
castanha. Encontra-se abaixo da bexiga e sua principal 
função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o 
esperma.

Prevenção e tratamento:

 A única forma de garantir a cura do câncer de     
próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de 
sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de 
risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista 
para conversar sobre o exame de toque retal, que permite 
ao médico avaliar alterações da glândula, como                             
endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o 
exame de sangue PSA (antígeno prostático específico). 
 Cerca de 20% dos pacientes com câncer de                  
próstata são diagnosticados somente pela alteração no 
toque retal. Outros exames poderão ser solicitados se 
houver suspeita de câncer de próstata, como as biópsias, 
que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas 
pelo ultrassom transretal.
 A indicação da melhor forma de tratamento vai 
depender de vários aspectos, como estado de saúde atual, 
estadiamento da doença e expectativa de vida. Em casos 
de tumores de baixa agressividade há a opção da                    
vigilância ativa, na qual periodicamente se faz um                       
monitoramento da evolução da doença intervindo somente 
se houver progressão.

Sintomas: 

• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Fatores de risco:
• obesidade.
• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;
• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo 
de câncer;

 Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta 
sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, 
cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, 
dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são:

Novembro Azul
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PDL

 O Núcleo de Ingresso do DGP realizou o                                 
segundo encontro do 2º módulo do Programa de                                
Desenvolvimento de Líderes (PDL) – LIDERA. O tema do 
encontro, ocorrido no último dia 7, foi “Gestão de Pessoas e 
Liderança”. 

Novo módulo do LIDERA começa com Gestão de
Pessoas e Liderança

ao médico avaliar alterações da glândula, como                             

de tumores de baixa agressividade há a opção da                    
vigilância ativa, na qual periodicamente se faz um                       

RECONHECIMENTO

 O Núcleo de Ingresso do Departamento de Gestão 
de Pessoas iniciou no último dia 14 com os escriturários e 
secretários que atuam no âmbito assistencial, o Programa 
de Reconhecimento Profissional – (PRP) PROVALORIZE.
 Trata-se de uma iniciativa para valorizar o trabalho 
e a dedicação de colaboradores e colaboradoras que 
atuam no HCFAMEMA. Promover ações como o                          
PROVALORIZE, é olhar para o bem-estar dos profissionais, 
focando na valorização e a importância de cada cargo de 
cada colaborador no que se refere na atenção ao                    
atendimento na saúde pública, assim como,e, por                     
consequência, reter talentos. 
 O Calendário do Programa irá abranger todos os 
cargos, com o propósito de que todos entendam que, 
somos conveniados ao SUS e, por isso, estamos                              
diariamente buscando oferecer atendimento de excelência 
à população de forma que sempre um maior número de 
pessoas possam se beneficiar com nosso atendimento,  
sendo este, humanizado com empatia, com equidade e 
compaixão. 

DGP promove lançamento do “Programa PROVALORIZE”

 O PDL-LIDERA é um programa                      
elaborado para os líderes do HCFAMEMA 
com palestras pensadas cuidadosamente 
para oferecer condições aos gestores de 
melhor desenvolvimento em suas ações 
com aprimoramento das suas                         
competências profissionais

 Viva o SUS, porque o SUS é um direito 
público e o direito a saúde pública é um direito 
humano que deve ser sempre reivindicado, se há 
algo a ser melhorado no SUS, o HCFAMEMA não 
abre mão de lutar pelas devidas melhorias, pois 
trabalhamos sempre para o amor da vida de 
alguém

“

“

”

”

Cristiane Regina Antonio, Diretora Técnica do Departamento de 
Gestão de Pessoas

Cristiane Regina Antonio, Diretora Técnica do Departamento de 
Gestão de Pessoas

O PDL-LIDERA é um programa elaborado para os líderes do HCFAMEMA

Encontro do 2º módulo do Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) – LIDERA

O Calendário do Programa irá abranger todos os cargos
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GGPA - NATS

 É muito importante ressaltar que a Constituição 
Federal, em seu artigo 196 estabelece que “a saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e                    
igualitário às ações e serviços para sua promoção,                    
proteção e recuperação”.
 Quando o paciente busca na justiça o seu direito 
de tratamento, seja ele medicamento, exame, dieta enteral 
e/ou internação, esse processo é denominado                               
judicialização. É importante entender, também, que o 
governo (federal, estadual e municipal) destina verbas 
anuais para a área da Saúde e que essas verbas devem 
suprir e manter todas as ações de promoção, proteção e 
prevenção para TODOS os habitantes de sua esfera.
 Nos últimos anos constata-se no Brasil um                     
aumento do número de decisões judiciais obrigando o 
poder público a fornecer medicamentos, insumos,                     
equipamentos e cirurgias. Em 2021, o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) publicou um estudo chamado “Judicialização 
e Sociedade – Ações para acesso à saúde pública de                
qualidade”, onde foi verificado junto aos  Tribunais de               
Justiça de todo o Brasil, de 2015 (322.395 ações) a 2020 
(486.423 ações), evidenciando um aumento de 50,88% de 
novos casos. A região Sudeste é a que contabiliza o maior 
número de casos novos nesse período (2015-2020), somando 
935.035 novos casos dentro de um total de 2.250.733 casos 
registrados.

 Pelo estudo da CNJ, com o retorno das atividades 
normais dos serviços à saúde e a falta de ingredientes 
farmacêuticos ativos (IFA) no mercado global, há uma 
tendência ao aumento dos casos judicializados. Com o 
objetivo de monitorar essa tendência, o Núcleo de                      
Avaliação de Tecnologias em Saúde tem realizado o                  
mapeamento dos novos casos da judicialização de prescri-
ções geradas em todo o HCFAMEMA.
 Em 2022, até o mês de setembro, foram registrados 
26 casos novos. Os itens mais judicializados são as                    
insulinas de ação rápida (lispro e asparte) e de ação 
prolongada (glargina, detemir, levemir e degludeca), bem 
como, seus acessórios: agulha para caneta aplicadora, fita 
reagente de glicose, lanceta para coleta de sangue capilar, 
além dos acessórios de bomba de insulina (não disponibili-
zados pelo SUS).

JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE 

 O PDL-LIDERA é um programa                      
elaborado para os líderes do HCFAMEMA 
com palestras pensadas cuidadosamente 
para oferecer condições aos gestores de 
melhor desenvolvimento em suas ações 
com aprimoramento das suas                         
competências profissionais ”

”

zados pelo SUS).

Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde - NATS

nats@hc.famema.br

Ramal: 1723
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 Pelo estudo da CNJ, com o retorno das atividades 
normais dos serviços à saúde e a falta de ingredientes 
farmacêuticos ativos (IFA) no mercado global, há uma 
tendência ao aumento dos casos judicializados. Com o 
objetivo de monitorar essa tendência, o Núcleo de                      
Avaliação de Tecnologias em Saúde tem realizado o                  
mapeamento dos novos casos da judicialização de prescri-
ções geradas em todo o HCFAMEMA.
 Em 2022, até o mês de setembro, foram registrados 
26 casos novos. Os itens mais judicializados são as                    
insulinas de ação rápida (lispro e asparte) e de ação 
prolongada (glargina, detemir, levemir e degludeca), bem 
como, seus acessórios: agulha para caneta aplicadora, fita 
reagente de glicose, lanceta para coleta de sangue capilar, 
além dos acessórios de bomba de insulina (não disponibili-
zados pelo SUS).

objetivo de monitorar essa tendência, o Núcleo de                      

26 casos novos. Os itens mais judicializados são as                    

DATAS COMEMORATIVAS

O que é?
 O Neurologista se especializa e se dedica ao diagnóstico e                    
tratamento das doenças que afetam o sistema nervoso e os                              
componentes da junção muscular.

Por que da data?
 O dia 15 de outubro foi escolhido para representar o Neurologista 
com o intuito de dar mais visibilidade para os Médicos Neurologistas.

15 de Outubro
Dia do Neurologista

O que é?
 O Terapeuta Ocupacional auxilia na reabilitação de pessoas com 
limitações motoras, sensoriais e cognitívas básicas que as impeçam de 
realizar tarefas do cotidiano.
Por que da data?

13 de Outubro
Dia do Terapeuta Ocupacional

O que é?
 O Fisioterapeuta é um profissional da área da saúde que cuida da 
prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos problemas ligados á 
funções e os movimentos do corpo.
Por que da data?
 A data foi escolhida por representar o dia da criação das profis-
sões de "Fisioterapeuta" e "Terapeuta Ocupacional", que já era comemora-
da anualmente. Em janeiro de 2015 ficou estabelecida a celebração da 
data em todo território nacional."

 A data foi escolhida por representar o dia da criação das profis-
sões de "Fisioterapeuta" e "Terapeuta Ocupacional", que já era comemora-
da anualmente. Em janeiro de 2015 ficou estabelecida a celebração da 
data em todo território nacional."

13 de Outubro
Dia Nacional do Fisioterapeuta

O que é?
 O Médico do Trabalho se preocupa com a prevenção das                   
doenças no exercício profissional e controles dos riscos ambientais, além 
de assegurar a segurança e o bem estar dos colaboradores.

Por que da data?
 A data 04 de outubro foi escolhida como Dia do Médico do                     
Trabalho em homenagem ao nascimentodo italiano Bernandino                       
Ramazzini (1633-1714), considerado o pai da medicina do trabalho.

04 de Outubro
Dia do Médico do Trabalho
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DATAS COMEMORATIVAS

 O Neurologista se especializa e se dedica ao diagnóstico e                    
tratamento das doenças que afetam o sistema nervoso e os                              
componentes da junção muscular.

 O Médico do Trabalho se preocupa com a prevenção das                   
doenças no exercício profissional e controles dos riscos ambientais, além 
de assegurar a segurança e o bem estar dos colaboradores.

 A data 04 de outubro foi escolhida como Dia do Médico do                     
Trabalho em homenagem ao nascimentodo italiano Bernandino                       
Ramazzini (1633-1714), considerado o pai da medicina do trabalho.

O que é?
 O Dia do Dentista é comemorado no dia 25 de Outubro porque 
em 1884, foi assinado o decreto 9.311, que criou os primeiros cursos de 
graduação de odontologia no Brasil, no Rio de Janeiro e na Bahia. 

Por que da data?
 Uma portaria do Conselho Federal de Odontologia tornou a data 
oficial para a comemoração do Dia do Dentista Brasileiro.

25 de Outubro
Dia do Cirurgião Dentista

O que é?

 O ginecologista é responsável pelo tratamento de doenças, 
prevenção e cuidados no aparelho reprodutivo feminino.

Por que da data?
 A data foi criada em 1959, marcando a fundação da Federação 
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

30 de Outubro
Dia do Ginecologista

O que é?
 O Médico é o profissional que busca diagnosticar, tratar e curar 
pessoas doentes, podendo atender todos os tipos de encaminhamento 
da área médica, ou especializado em alguma atividade ou função                     
específica.
Por que da data?
 A escolha de 18 de outubro para homenagear os Médicos tem 
origem cristã, já que nesta data a igreja católica comemora o Dia de São 
Lucas, um Santo que em vida foi médico e, que por isso, é considerado o 
protetor dos católicos.

18 de Outubro
Dia do Médico

O que é?
 Anestesiologista é a especialidade médica que se dedica a               
reduzir ou a extinguir algumas sensações do paciente, como dor, que 
necessita realizar procedimentos médicos.

Por que da data?
 É celebrado o Dia do Anestesiologista no dia 16 de outubro, por 
que nessa data, no ano de 1846 foi documentada a primeira intervenção 
cirúrgica realizada sob anestesia geral

16 de Outubro
Dia do Anestesiologista
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 O Arquivo de prontuário dos pacientes funciona 24 
horas por dia em todos os sete dias na semana. O trabalho 
começa com 72 horas de antecedência para garantir que o 
paciente seja atendido no local da consulta com o seu 
prontuário e tem como objetivo:

- Manter arquivados aproximadamente 1,2 milhão de                 
prontuários de pacientes que são ou foram atendidos no 
HCFAMEMA. 
A equipe utiliza o Método de arquivamento denominado 
digito terminal em cores, ou seja, por cor e código, de modo 
a garantir a confiabilidade e agilidade na documentação 
arquivada, para facilitar a rotina de trabalho assistencial;
- Disponibilizar o prontuário médico ao profissional da 
saúde para o desenvolvimento da assistência, ensino e 
pesquisa e em casos de solicitações de urgência.

CONHEÇA A EQUIPE

Equipe de Recebimento, Avaliação, Uso e Arquivamento

Equipe é composta pelos membros:
Diretor Técnico II: Mariana Micena da Silva Tamborim
Administrador de área: Rosana Alves Lima 
Recepcionista: Silvana de Jesus da Silva 
Escriturário: Vinicius Rangel Teixeira 
Mensageiro: Adriano da Cruz Cordeiro 
Mensageira: Angela Iquieter Barbosa Soares 
Recepcionista: Cleberson Belan da Silva 
Recepcionista: Edson Gilmar Sperandio 
Recepcionista: Edson Roberto Gonçalves da Silva 
Recepcionista: Fatima Maria Gumieri Inocencio 
Recepcionista: Genilda Lopes da Silva 
Recepcionista: Jaime dos Santos Ramos 
Recepcionista: Luciano Aparecido Piacente 
Recepcionista: Maria Celia Pereira da Silva dos Santos 
Recepcionista: Marilda Souza da Silva 
Recepcionista: Marta Ventura Aquino 
Recepcionista: Cristina Aparecida Garcia de Oliveira 
Auxiliar de Arquivo: Ellen Cristiane Malhado Oliveira 
Auxiliar de Arquivo: Fabiana Marques Carlos 
Auxiliar de Arquivo: Isadora Amaral Antonio 
Auxiliar de Arquivo: Jose Manoel Mataran 
Auxiliar de Arquivo: Rogerio Menezes da Silva 
Auxiliar de Arquivo: Sonia Regina Silverio Albino 

 O Médico é o profissional que busca diagnosticar, tratar e curar 
pessoas doentes, podendo atender todos os tipos de encaminhamento 
da área médica, ou especializado em alguma atividade ou função                     
específica.

"O paciente é o centro do universo 
médico em torno do qual todos os 
nossos trabalhos giram e para o 
qual todos os nossos esforços se 
direcionam."        
          John Benjamin Murphy

Mensagem da Semana

Equipe de Recebimento, Avaliação, Uso e Arquivamento

Equipes envolvidas no Arquivo atuam, em revezamento, 24 horas por dia
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 A Superintendente do HCFAMEMA, Dra Paloma 
Libanio, participou na última quarta-feira (26) no evento 
“Prevenção é um Ato de Amor e Salva Vidas!”, realizado 
pela Associação Comercial e Empresarial de Pompeia 
(ACE), Conselho da Mulher Empreendedora de Pompeia 
(CMEC) e Universidade da Família (UDF).
 Dra. Paloma compartilhou informações importan-
tes sobre o Câncer de Mama, os sinais e sintomas que as 
mulheres devem se atentar nas fases iniciais, além de 
esclarecer mitos e verdades sobre a doença e a Rede de 
Apoio que o HCFAMEMA oferece. 

CÂNCER DE MAMA

HCFAMEMA marca presença em encontro de prevenção em Pompéia

 A Campanha Outubro Rosa tem o 
objetivo de transmitir a mensagem de que é 
possível prevenir, através do autocuidado e 
exames como a mamografia. As ações                    
ultrapassaram os limites do hospital,              
ganharam apoio de diversos parceiros em 
uma frente de engajamento coletivo em       
Educação em Saúde.

“

”Paloma Libanio, superintendente do HCFAMEMA

Participação de várias mulheres marcou a noite em Pompéia

Dra. Paloma compartilhou informações importantes sobre o Câncer de Mama

A Campanha Outubro Rosa tem o objetivo de transmitir a mensagem de que é possível prevenir



Núcleo de Auditoria – GGPA
vanessa.teles@hc.famema.br
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 A auditoria, em termos simples, é responsável por 
realizar uma análise minuciosa e sistemática dos                            
processos, atividades, operações e procedimentos, cujo 
objetivo é averiguar se elas estão de acordo com as                   
disposições planejadas e estabelecidas previamente.
 A auditoria de contratos tem por finalidade fazer o 
acompanhamento e a fiscalização se o que foi contratado 
está sendo executado junto com o gestor do contrato, a fim 
de garantir que esteja em conformidade, gerando assim, 
mais confiança nas relações contratuais e controle sobre o 
andamento dos contratos.
 Uma auditoria de contrato tem muitos benefícios, 
que incluem recuperação de custos, melhoria de processos, 
prevenção de atividades fraudulentas e gerenciamento de 
riscos, além disso, o gerenciamento de contratos é preciso 
para garantir a segurança jurídica destes documentos e 
evitar problemas de transparência e ganhar mais controle 
sobre os contratos realizados. 

 Desta maneira, a auditoria tem como papel estudar 
a verdade das informações de controle, sendo uma valiosa 
ferramenta para acompanhar os resultados, permitindo 
uma análise mais clara sobre a real situação dos serviços 
contratados, analisando o nível de verdade das                       
informações geradas pelo controle interno.
 Durante uma auditoria de contrato a intenção é 
garantir que tudo foi entregue corretamente e foram                    
cobrados adequadamente. 
 Recentemente iniciamos em nossa Instituição a 
auditoria de contratos ainda no nível micro (por contrato), 
buscando aprimorar o processo, visando atingir o nível de 
satisfação e confiabilidade na gestão de contratos e                    
serviços.

GGPA

AUDITORIA NA GESTÃO DE CONTRATOS

 A Campanha Outubro Rosa tem o 
objetivo de transmitir a mensagem de que é 
possível prevenir, através do autocuidado e 
exames como a mamografia. As ações                    
ultrapassaram os limites do hospital,              
ganharam apoio de diversos parceiros em 
uma frente de engajamento coletivo em       
Educação em Saúde.

DGP:
Ordem de serviço nº 41/2022 sobre                          

Regulamentação das faltas nas consultas 
agendadas no CAC

ATOS NORMATIVOS

Para mais informações

CLIQUE AQUI

Ordem de serviço nº 41/2022 sobre                          
DGP:

HCFAMEMA-ORD-2022/00040 sobre Redefinição 
do fluxo referente a documentos que tratam de 

recursos humanos e financeiros.
Para mais informações

CLIQUE AQUI

DGP:
Portaria 654/2022 que estabelece a “Execução 

Temporária da Jornada Laboral Mediante 
Teletrabalho” – ratificação.

Para mais informações

CLIQUE AQUI

Superintendência:
Memorando Circular HCFAMEMA-MEM-

-2022/07842 - Programa Mulheres de Peito no 
HCFAMEMA. 

Para mais informações

CLIQUE AQUI

GGPA:
Memorando Circular HCFAMEMA-MEM-

-2022/07897. Assunto : novo formulário de 
notificação de não conformidade.

Para mais informações

CLIQUE AQUI

GGPA:
Memorando circular HCFAMEMA-MEM-

-2022/08026 sobre Relatório Monitoramento                
de Metas. 

Para mais informações

CLIQUE AQUI

-2022/08026 sobre Relatório Monitoramento                

Superintendência:
HCFAMEMA-ORD-2022/00042 que Determina             
a realização de procedimentos de cirurgias 

plásticas no HCFAMEMA.
Para mais informações

CLIQUE AQUI

HCFAMEMA-ORD-2022/00042 que Determina             
GGPA:

Memorando circular HCFAMEMA-MEM-
-2022/08026 sobre Relatório Monitoramento                 

de Metas. 
Para mais informações

CLIQUE AQUI

Superintendência:
HCFAMEMA-ORD-2022/00042 que Determina a 

realização de procedimentos de cirurgias 
plásticas no HCFAMEMA.
Para mais informações

CLIQUE AQUI

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

HCFAMEMA

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


