
BOLETIM 

DOCUMENTOS EMITIDOS 

1. Define os prazos dos documentos relacionados a 

recursos humanos que devem obrigatoriamente, 

ser submetidos ao Departamento de Gestão de 

Pessoas - DGP                                                                   
OS 0028/2022, de 28/07/2022 – DGP -  saiba mais 

2. Fluxo de Atendimento e Entrada de Pacientes 

COVID-19 na Enfermaria                                       
OS 0030/2022, de 01/08/2022 – DASAC -  saiba mais 

3. Internação de pacientes regulados pela CROSS 

em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e 

Neonatal no Departamento de Atenção à Saúde 

Materno Infantil - DASMI 
        OS 0031/2022, de 03/08/2022 – GAUE -  saiba mais 

 
Gerência de Gestão Documental - GGD 

SEMANAL 
PERÍODO:  28/07/22  A  04/08/22 

AUDITORIA 

A Auditoria tem como objetivo analisar se todas as atividades 
desenvolvidas dentro de uma organização estão sendo executadas 
conforme o planejado e de acordo com as normas estabelecidas. É um 
processo sistemático, pois se estrutura em três etapas consecutivas, que 
são o planejamento da auditoria, a execução e a comunicação de seus 
resultados por meio de relatório. 
Além disso, traz sugestões das medidas que podem ser tomadas para 
melhorar os procedimentos internos e mantê-los alinhados com a 
legislação e as próprias políticas organizacionais. 
 Desta forma o auditor tem o papel de identificar as fontes que podem 
gerar uma não conformidade, entre as principais delas, estão:  
 
• Falhas no atendimento aos requisitos de normas, especificações 
técnicas e documentos de referência, relacionadas aos processos, áreas, 
serviços ou produtos; 
• Erros no atendimento aos requisitos de documentos do Sistema de 
Gestão; 
• Documentos e dados técnicos insuficientes, incompletos ou com 
erros, que possam impedir a demonstração clara da conformidade 
esperada para produtos e atividades; 
• Inadequação de materiais e equipamentos especificados que possam 
interferir nos objetivos esperados, desempenho seu controle de 
processos; 
• Falhas na concepção, instalação e montagem dos projetos. 
O principal objetivo da auditoria é apontar possíveis erros que possam 
comprometer os resultados da empresa, bem como as medidas que 
devem ser adotadas para garantir a segurança e o desenvolvimento 
saudável do negócio. 
O Núcleo de Auditoria dentro do plano de trabalho tem o papel de 
auxiliar os departamentos na fiscalização e acompanhamento das ações 
com a finalidade de acompanhar se os processos de trabalho estão 
alinhados com os objetivos estratégicos a fim de prevenir perdas e 
desperdícios, acompanhando a continuidade do fluxo dos processos em 
andamento. 

 
 

Núcleo de Auditoria - GGPA 

 

FIQUE LIGADO 

Hemocentro 
 
 
O Hemocentro de Marília divulgou 
balanço das doações de sangue 
realizadas no mês de julho de 2022. 
Ao todo foram 1485 doações 
realizadas no período - número que é 
37,35% maior que o registrado em 
Julho de 2021, que atingiu a marca de 
1078 doações.  

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

HCFAMEMA – HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 
 
Superintendente: Dra. Paloma Libanio 
Chefe de Gabinete: João Paulo Kemp 
 
Endereço: Rua Dr. Reinaldo Machado 255  
Telefone: 14 3434 2525 
Site: www.hc.famema.br 
 
Gerência de Comunicação 
imprensa@hc.famema.br 
WhatsApp: 14 99649 5783 
 
 
*Boletim informativo de circulação interna. 

01 de Agosto 

Ano I – nº 09 

 
O Hemocentro de Marília recebeu 
um novo equipamento para 
realização de aférese de 
plaquetas. Trata-se de 
equipamento importado dos EUA 
chamado “Amicus”, que capta o 
sangue, retira dele somente as 
plaquetas e retorna os demais 
componentes (hemácias e 
plasma) para o doador.  

04 de Agosto 

Parabéns a todos os envolvidos, entre eles membros de empresas 
parceiras, clubes organizados, cidades da região e de famílias de 
pacientes internados. Vale lembrar que o Hemocentro do HCFAMEMA 
atende de segunda a sábado, das 7h às 13h. Confira o monitoramento 
dos estoques e doe sangue você também! 

Equipamento “Amicus” no Hemocentro 

O volume de plaquetas captadas pelo “Amicus” equivale às plaquetas contidas em 
oito bolsas de sangue; cada doação dura em torno de uma hora e ocorre com 
apenas um acesso venoso. Para doação de plaquetas o Hemocentro seleciona 
doadores específicos, que podem fazer até quatro doações de plaquetas por mês 
com limite de 24 doações ao ano. 

 
O Ambulatório de Ginecologia do 
Núcleo de Gestão Ambulatorial 
(NGA) do HCFAMEMA realiza na 
próxima quarta-feira (10), às 14h, 
palestra sobre a importância da 
amamentação. A iniciativa ocorre 
como parte das atividades que 
lembram a campanha “Agosto 
Dourado” - de incentivo ao 
aleitamento.   
A palestra será conduzida pela 
médica ginecologista Laura Bresciani 
Moterani. O NGA fica na rua Dr 
Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 
319. O telefone para mais 
informações é o 34342548. 

10 de Agosto 

Palestra sobre aleitamento Materno 


