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Palavra do provedor

É chegada a hora de fazer um balanço sobre o 2015 da Santa Casa da Misericórdia 
de São João del-Rei. A vontade, neste momento, é de escrever um relatório colossal. 
Talvez um volume tão extenso quanto uma enciclopédia completa.

Exagero? Não. Complexidade. O último ano foi intenso. Não bastassem as difi-
culdades inerentes ao setor da Saúde e os impasses diários encarados por qualquer 
entidade, enfrentamos cara-a-cara os reflexos da inquietude e da instabilidade no 
Brasil.

Houve sufoco, crises, dúvidas, angústias e até certo medo. Mas nada disso suplan-
tou a maior das realidades: lutávamos por uma Casa de Saúde com mais de 200 anos 
e que representa, hoje, a maior instituição filantrópica do Campo das Vertentes. 
Nenhum desses status vem do acaso ou qualquer outra aleatoriedade.

Vem da luta de centenas de homens e mulheres que por aqui passaram. A co-
meçar por Manuel Fortes. Somos, na prática, seus sucessores. Herdeiros de suas 
responsabilidades e, obviamente, defensores ferrenhos da filosofia humanista que 
fez geminar na região. 

É ela que nos motiva associada ao intenso amor por nossas profissões e à vontade 
de oferecer dia a dia, às quase 240 mil pessoas que dependem de nossos serviços, o 
melhor. 

E tem dado certo. A Santa Casa é atualmente, apesar dos percalços, uma entidade 
pungente e absolutamente viva. Uma instituição historicamente gerida por pessoas 
que cederam seu tempo, investiram suas ideias, criaram novos projetos, realizaram 
sonhos, mudaram realidades. Seja na desafiante provedoria, seja no cotidiano de 
cada um dos setores que fazem esta instituição respirar. 

Quando você tiver este relatório – um resumo breve de tudo o que gostaria de con-
tar – em mãos, estará frente a frente com uma ironia estimulante: lerá o que temos a 
dizer sobre 2015, mas batalhando intensamente por um 2016 ainda melhor.

Dr. Altamir Arcanjo Zanetti 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de São João del-Rei
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Missão:

“Oferecer serviços de saúde de média e alta complexidade à po-
pulação de São João del-Rei e região destacados por resolutivi-

dade, qualidade e humanização do atendimento”.

Visão:

“Ser referência na prestação de serviços de saúde de média e 
alta complexidade, se consolidando por qualidade, humanismo, 

diversidade e competência do atendimento, todos consoantes 
com as expectativas do mercado”.

Valores:

Competência.
Humanismo.

Resolutividade.
Qualidade.

Profissionalismo.

Negócio:

Prestação de serviços de saúde

NOSSA FILOSOFIA
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499 colaboradores

97 médicos 

Mais de 30 especialidades cobertas

SANTA CASA EM NÚMEROS
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Pioneirismo

A princípio 30 leitos foram criados para esse fim. Mas aca-
baram se multiplicando e, em 1816, com alta demanda e es-

trutura superior à de uma entidade de acolhida, a instituição 
são-joanense foi convertida oficialmente em Santa Casa da 
Misericórdia através de decreto de Dom João VI.

 
Quatro anos mais tarde a entidade já contava com farmácia 

própria sob os cuidados do boticário José da Rocha Ne-
ves, nome que se somou pouco depois ao do médi-

co George Such, pioneiro em aplicações de vacinas 
que vinham de longe e controlavam males como 
a varíola. Além dele, Gabriel André Maria de Po-
esquellec também desembarcou no Campo das 
Vertentes, vindo de Paris, para ensinar lições 
de “Obstetrícia” em curso que pode ter sido o 
primeiro do setor na Província de Minas Gerais. 

O início

São 233 anos de portas abertas e funcionamento ininterrupto em uma 
história que começou com apenas um homem (o ermitão Manuel de Je-
sus Fortes). Agora a trajetória da maior entidade filantrópica do Campo 
das Vertentes segue sendo reescrita, todos os dias, com o trabalho do 

Corpo Clínico com cerca de cem médicos. 

E pensar que começou em 1783, quando o Brasil 
ainda era Colônia Portuguesa. Naquele ano, em 
São João del-Rei, uma casa de caridade foi aber-
ta para receber e cuidar dos desvalidos. Tudo 
isso através de recursos financeiros vindos de 
doações da comunidade.

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO
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Século XX

Já em 1910 a Santa Casa passou por sua primeira reforma 
e, quatro anos depois, conseguiu inaugurar uma Mater-
nidade completa para a época. Duas décadas mais tarde 
novos saltos históricos com a instalação de um aparelho 
de Raio-X (algo ousado para uma cidade do interior) e a 
realização da primeira cirurgia cardíaca da história de São 
João del-Rei – em 1946 o Dr. Ivan de Andrade Reis salvou 
um paciente ferido por bala ao realizar “sutura do músculo 
cardíaco”.

Achou impressionante? Há mais a ser contato. Mas fare-
mos isso mostrando, ao mesmo tempo, cada um dos nos-
sos setores.



9

Relatório de atividades

Barroso  20.693
Bom Sucesso 17.858
Conceição da Barra de Minas 4.053
Coronel Xavier Chaves .451
Dores de Campos 9.956
Ibituruna 3.000
Lagoa Dourada 12.938
Madre de Deus de Minas 5.124
Nazareno 8.478
Piedade do Rio Grande 4.723
Prado 8.919
Resende Costa 11.478
Ritápolis 4.891
Santa Cruz de Minas 8.429
São João del-Rei 89.378
São Tiago 11.017
São Vicente de Minas 7.552
Tiradentes 7.640

População
Microrregião

de
São João
del-Rei

Fonte: IBGE -2015

MICRORREGIÃO SÃO JOÃO DEL REI - PDR

Abrangência:
18 municípios - 239.578 pessoas
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Todos os dias pelo menos 10 cirur-
gias (de baixa a alta complexidade) 
acontecem dentro da Santa Casa. 
Ou melhor: no Centro Cirúrgico 
respaldado por 40 cirurgiões, qua-
tro médicos anestesistas, 26 profis-
sionais auxiliares e, ainda, oito cola-
boradores da Central de Material e 
Esterilização (CME).

Essa equipe, que além de conheci-
mento técnico aposta alto em tra-
tamento humanizado, se reveza em 
seis salas de cirurgia e uma de recu-
peração anestésica que, aliás, foram 
totalmente reformadas e implemen-
tadas com aparelhos de anestesia 
por infusão controlada, permitindo 
intervenções como videolaparosco-
pias, colonoscopias, videoendosco-
pias urológicas, videoartroscopias e 
videolaparotomias de forma ainda 
mais segura e confortável.

CENTRO CIRÚRGICO

SANTA CASA SETOR A SETOR
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CENTRO DE
DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM

Referência em diagnósticos de alta complexidade 
no Campo das Vertentes, o Centro de Diagnósti-
co por Imagem Dr.Diomedes Garcia de Lima é um 
verdadeiro espaço tecnológico com nada menos 
que 70 anos de história. 

Daí a capacidade de atender mensalmente 5 mil 
pessoas em 18 municípios da região oferecendo 
Raio-X e Mamografia totalmente digitalizados; 
Densitometria Óssea; Tomografia Helicoidal Mul-
tislice; Ressonância Magnética em Campo Aberto 
(a única em toda a região, garantindo maior tran-
quilidade a pacientes com fobias) e Ultrassonogra-
fia (Convencional e Doppler).

Isso sem falar nos serviços em Medicina Nuclear, 
envolvendo Cintilografia Miocárdica, Cintilografia 
Óssea, Cintilografia Renal (Estática – DMSA e Dinâ-
mica – DTPA) e Cintilografia de Tireoide. Para ope-
rar essa estrutura a Santa Casa conta com quatro 
médicos radiologistas, dez técnicos de Radiologia, 
dois auxiliares de Enfermagem e 13 atendentes. 
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CIAM

Já imaginou contar com 50 médicos de 32 es-
pecialidades prontos para recebê-lo? Tudo isso 
em estrutura reformada, com 15 consultórios 
associados a um posto de medicação, uma 
área de repouso, um ambiente de pesagem e 
uma sala de pequenas cirurgias? Pois é exata-
mente isso que o Centro Integrado de Assis-
tência Médica (CIAM) oferece na Santa Casa 
de São João del-Rei, beneficiando todos os dias 
mais de 450 pacientes. Confira nossa tabela de 
atendimentos:

Anestesiologia Cirurgia Vascular Ginecologia/
Obstetrícia Oftalmologia

Angiologia Clínica Médica Hematologia Oncologia

Cardiologia Dermatologia Homeopatia Otorrinolaringologia

Citopatologia Endocrinologia Infectologia Ortopedia e Traumatologia

Cirurgia Buco Maxi-Facial Fisioterapia Mastologia Pediatria

Cirurgia Geral Fonoaudiologia Nefrologia Pneumologia

Cirurgia Pediátrica Gastroenterologia Neurologia/
Neurocirurgia Proctologia

Cirurgia Reparadora Geriatria Neuropsiquiatria Psicologia
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ESCOLA DE SAÚDE
ANTONINA NEVES

CIRURGIA PLÁSTICA

Quase seis décadas de dedicação ao ensino e um 
orgulho: ter preparado mais de 1,5 mil técnicos 
em Enfermagem e Radiologia atuantes no mer-
cado. E contando! 

A Escola de Saúde Antonina Neves segue de 
portas abertas recebendo 60 novos alunos to-
dos os anos através de dez professores que lhes 
transmitirão, em um ano e meio de curso e três 
módulos, todo o conhecimento necessário para 
realizarem sonhos, se profissionalizarem e, aci-
ma de tudo, atenderem com técnica, presteza e 
humanidade quem procurar ajuda. 

A formação prática de todos os estudantes acon-
tece dentro da própria Santa Casa, com estágios 
supervisionados.

Dentre os vários setores pioneiros da Santa Casa, 
que se tornaram referência no Campo das Ver-
tentes, está o de Cirurgia Plástica. A área é vol-
tada a intervenções reparadoras beneficiando 
pacientes do SUS e conveniados.

Para isso, conta com três cirurgiões plásticos 
oferecendo a dezenas de pessoas, todos os anos, 
a chance de reparar membros, superar lesões, 
reverter traumas físicos e, consequentemente, 
reencontrar autoestima, motivação e qualidade 
de vida. 
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LABORATÓRIO
Aliado ao Centro de Diagnóstico por Ima-
gem na busca por respostas a médicos e 
pacientes, a Santa Casa disponibiliza tam-
bém um amplo setor de análises clínicas 
com capacidade para atender 3 mil pesso-
as todos os meses. Aberto desde os anos 
70, o laboratório da instituição é referên-
cia em toda a região, oferecendo uma 
gama completa de serviços. E mais: em 
atendimento 24 horas com recepção, sala 
de espera e dois compartimentos para co-
leta de materiais respaldados, ainda, por 
ambientes técnicos de esterilização e mi-
crobiologia.

GERIATRIA
Para a Santa Casa da Misericórdia, cuidar é um verbo para ser 
conjugado em todas as fases da vida. Exatamente por isso, ela 
conta com atendimento em Geriatria para garantir que os pa-
cientes da Terceira Idade recebam atenção, orientação, carinho 
e tratamento especializado em consonância com outras áreas, 
incluindo Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia e Assistência 
Social. Assim, garantimos cuidado múltiplo e integrado.

Isso significa pioneirismo também. Estima-se que o Brasil te-
nha, hoje, apenas um geriatra para cada grupo de 25 mil ido-
sos. O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
seria um profissional para cada mil. 
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MATERNIDADE

Há indícios de que a Maternidade da 
Santa Casa da Misericórdia seja uma das 
mais antigas do Estado e uma das pri-
meiras a serem estruturadas. Inclusive 
com vertente voltada à educação. Isso 
porque já em 1830 oferecia “ensinamen-
tos em Obstetrícia” ministrados pelo 
francês Gabriel André de Poesquellec. 

Hoje, mais de um século e meio depois, 
o setor é referência regional, atendendo 
parturientes de mais de 20 municípios 
e realizando cerca de 150 partos todos 
os meses. Esses números são garantidos 
com a atuação de sete obstetras e sete 
técnicas em Enfermagem. Todos respal-
dados pelo Centro Cirúrgico, onde cesa-
rianas são realizadas. Não faltam cuida-
dos e humanização para trazer os baixi-
nhos ao mundo e tranquilizar mamães.
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ONCOLOGIA
Amor, conforto, tranquilidade, humanização e proximidade de casa 
fazem a diferença na luta contra o Câncer. E disso o Centro de Tra-
tamento Oncológico (CTO) da Santa Casa entende bem. Referência 
na batalha contra a doença no Campo das Vertentes, o complexo 
abre as portas para receber, amparar e tratar pacientes de municí-
pios em um raio de 100km.

Para isso o CTO disponibiliza Quimioterapia e já avança na Radio-
terapia. Isso porque um moderno Acelerador Nuclear com Braqui-
terapia está, hoje, em fase de aquisição. Tudo para aperfeiçoar o 
setor em que 12 profissionais especializados em Oncologia Clínica e 
Cirúrgica, Psicologia, Enfermagem, Farmácia e Administração atu-
am todos os dias com competência e carinho.
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PEDIATRIA

Sonhada e implementada pelo pediatra Eu-
clides Garcia de Lima Filho, mais conhecido 
como Doutor Tidinho, a Pediatria da Santa 
Casa é pioneira na região em trajetória ini-
ciada ainda nos anos 60. E transformadora 
de realidades: até o funcionamento do se-
tor a cidade amargava a estarrecedora esta-
tística de 150 crianças morrendo para cada 
mil nascidas. 

Hoje, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), esse índice 
é de apenas 0,001% graças a ações como 
as da Clínica Infantil Sinhá Neves. O local 
funciona em complexo independente, na 
Rua Maria Tereza, recebendo mais de 1,4 
mil baixinhos todos os meses. Prontos para 
atender os pequenos estão sete pediatras e 
sua equipe de apoio.



18

Relatório de atividades

POSTO DE COLETA
DE LEITE HUMANO

Da fórmula química à fórmula do amor. Desde 
2013 a Santa Casa da Misericórdia aposta no leite 
materno, doado por diferentes mulheres, para 
salvar a vida dos bebês que passam pela UTI Ne-
onatal. 

Para isso inaugurou o Posto de Coleta de Lei-
te Humano em parceria com o Banco de Leite 
de Juiz de Fora, formando grupo de apenas 100 
células com essa função em todo o país. O es-
paço leva o nome do pediatra Euclides de Lima 
Garcia Filho e tem um objetivo primordial: le-
var nutrição e qualidade de vida a pequeninos 
que passam por tratamento intensivo através 
da solidariedade de lactantes. Elas se registram 
no local, recebem orientações sobre como cole-
tar o material e, mais tarde, coletam o alimento 
mais nutritivo do mundo sem sair de casa. Sim, 
a própria Santa Casa se dispõe a buscar o leite 
sempre que a mamãe ligar. 
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PRONTO ATENDIMENTO

Referência no Campo das Vertentes, o Pronto 
Atendimento da Santa Casa da Misericórdia 
é hoje uma estrutura de 270m2 operacionali-
zada por equipe com médico emergencista, 
enfermeiros e técnicos em Enfermagem 24 
horas. Além disso, há suporte presencial ou 
sobreaviso em Pediatria; Obstetrícia; Clinico 
Geral, Neurologia Ortopedia; Cirurgia Geral 
e Cirurgia Vascular com respaldo, claro, de 
anestesistas.

Todo o grupo tem como princípio-base o 
atendimento humanizado e otimizado atra-
vés do Protocolo de Manchester e conta com 
apoios importantes nas ações de urgência e 
emergência que beneficiam pelo menos 18 
municípios. Ali, dia e noite, há respaldo do 
Laboratório de Análises Clínicas e, ainda, 
do Centro de Diagnóstico por Imagem com 
Raio-X, Ultrassonografia, Tomografia e Res-
sonância Magnética, dentre outros.
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SANTA CASA SAÚDE
Desde 1991, a Santa Casa da Misericórdia 
conta com o próprio Plano de Saúde, volta-
do a serviços completos de internação hos-
pitalar. O SASC configura, hoje, uma propos-
ta ousada de atendimento ao público en-
quanto, por outro lado, é um dos pilares de 
sustentação financeira da maior entidade 
filantrópica do Campo das Vertentes.

Historicamente, aliás, foi ação estratégica 
que garantiu maior autonomia para a ins-
tituição são-joanense há mais de 25 anos. 
Outras informações estão no www.santaca-
sadelrei.com.br/SASC/. 

O coração do setor de Cardiologia já bate há quase cinco 
décadas. E está cada vez mais forte. Hoje, ele conta com 
seis cardiologistas atuando em estrutura com sete salas de 
consultas e quatro ambientes para exames especializados: 
Eletrocardiograma (ECG), Ecocardiograma, Ecocardiograma 
Transtorácico, Ecostress, Duplex Scan de Carótida, Teste Er-
gométrico, Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial 
(MAPA) e Holter (Monitorização Contínua).

Por lá passam mensalmente cerca de 1,5 mil pacientes rece-
bidos e orientados por sete colaboradores entre recepcio-
nistas, técnicos de Enfermagem e serviços gerais. 

SETOR DE
CARDIOLOGIA
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UTI ADULTO
Um quadro completo, com 60 colaboradores especia-
lizados, é responsável pelo setor que, como diz a placa 
instalada à porta, “não recebe pacientes. Acolhe pesso-
as”. De fato, é com base nesse princípio que dez médi-
cos, seis enfermeiros, 30 técnicos em Enfermagem, cin-
co fisioterapeutas, duas nutricionistas, uma psicóloga, 
uma fonoaudióloga, quatro secretárias e duas colabora-
doras em serviços gerais trabalham todos os dias.

A equipe se reveza para cuidar de dez leitos distribuídos 
em boxes individualizados (ao invés de cortinas) e equi-
pados com aparelhos de hemodinâmica, ventiladores e 
monitores eletrônicos. Tudo isso torna a Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa uma estrutu-
ra diferenciada no país – há apenas outras duas como 
ela em todo o território.

UTI NEONATAL
Mamães, papais e bebês que dependem de tratamento 
intensivo contam com todo respaldo em São João del-
-Rei. Um alívio em momentos delicados. Afinal, se antes 
de março de 2009 recém-nascidos em busca de UTI pre-
cisavam ser transportados por pelo menos 100km para 
receberem socorro, hoje eles contam com atendimento 
especializado a “apenas dois minutos da Sala de Parto”, 
como lembra o pediatra Luiz Antônio Neves de Resende.

A UTI Neonatal da Santa Casa é referência no Estado 
e funciona com dez leitos equipados com respiradores 
e monitores, ecocardiograma rápido e ultrassonografia, 
potencializando ações de dez pediatras e enfermeiros 
auxiliares.

UTI Adulto e
UTI Neonatal
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OUVIDORIA

A Santa Casa da Misericórdia ampliou seus canais 
de comunicação com o público em 2015. Além de 
interação direta através de redes sócias com chat 
responsivo e retorno quase imediato, a institui-
ção passou a contar com dois sistemas de Ouvi-
doria na internet.

O primeiro, abrangendo toda a entidade, pode 
ser acessado no através do link www.santacasa-
delrei.com.br/fale-conosco/. Outro é voltado ex-
clusivamente ao SASC, atendendo aos preceitos 
da Agência Nacional de Saúde (ANS), e pode ser 
acessado no www.santacasadelrei.com.br/SASC.

Em ambas as plataformas o internauta pode fazer 
tecer elogios, fazer sugestões, se informar sobre 
doações e apontar toda e qualquer reclamação 
para que tomemos as medidas necessárias e pos-
samos, ainda, aperfeiçoar nosso trabalho.   
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ANO DE 
TRANSFORMAÇÕES
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Segurança, harmonia, beleza e fé

A quase centenária Capela de Nossa Senhora das Dores, única 
em estilo neogótico de São João del-Rei, tem telhado novinho 
desde outubro de 2015. 

O templo histórico teve 800m2 de telhas renovadas sem per-
der a essência e o charme dos clássicos anos 20. Com isso 
todo o acervo religioso, incluindo imagens francesas do sécu-
lo XVIII, altares de mármore, mobiliário e imagens ganharam 
reforço em preservação.

Já visitantes e fiéis que participam das missas semanais da 
Capela podem exercer a fé com maior segurança e conforto.  
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CIAM de cara nova

O Centro Integrado de Assistência Mé-
dica (CIAM) existe há quase 25 anos. E 
não é exagero dizer que chegou à “idade 
adulta” em sua melhor fase. No primeiro 
semestre de 2015 o setor que recebe cer-
ca de 450 pacientes todos os dias passou 
por reformulação com investimentos de 
R$193.189,95. O resultado? Nada menos 
que a ampliação de três consultórios e 
uma sala de curativos, a reestruturação 
da recepção, a construção de um ba-
nheiro totalmente adaptado a critérios 
de acessibilidade e, ainda, retoques em 
todo o layout do prédio. 

Como não poderia deixar de ser, a re-
forma apostou alto em funcionalidade, 
design, mobilidade e praticidade. Tudo 
para garantir motivação e suporte aos 
mais de 50 médicos ligados ao CIAM, o 
que significa (ainda mais) qualidade de 
atendimento aos pacientes que procu-
ram por eles. 
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Aprimoramentos em hotelaria hospitalar

Após seis meses de obras e 
R$231.907,10 em investimentos o 
setor de internações da Santa Casa 
ganhou cinco novos apartamentos. 
Os quartos para recepção individual 
de pacientes apostam na soma de 
tecnologia e conforto que, no dia-a-
-dia de tratamentos e intervenções 
médicas se converte em bem-estar. 

Agora, quem opta por estadia nessas 
estruturas conta com não só com 
equipamentos médico-hospitalares 
de primeira geração, mas também 
com banheiros privativos, camas 
acionadas eletricamente, poltronas 
reclináveis para os acompanhantes, 
TV a cabo e conexão Wi-Fi.

O projeto lançou mão de aparatos 
dinâmicos sem esquecer do design 
e, claro, do respeito a normas sani-
tárias e de mobilidade. A ideia foi fa-
zer com que quem passasse por ali 
pudesse se sentir, de alguma forma, 
reconfortado e em casa.
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Boas-vindas ao PACS

Do Centro de Imagens para computadores e do sistema 
para consultórios. Tudo isso em segundos. O Picture Ar-
chiving and Communication System (PACS) é mais um 
aliado na otimização de serviços e na comunicação de 
diagnósticos dentro da Santa Casa. O sistema, instalado 
em outubro de 2015, garante armazenamento e distri-
buição de imagens de exames através de uma rede in-
terna. Com isso médicos e pacientes têm respostas mais 
rápidas sem depender de impressões e protocolos de 
entrega. O investimento para o funcionamento do PACS 
foi de R$210 mil através de recursos próprios.

Raio-X em bytes e ultrassom novinho

Lembra daqueles aparelhos gigantes de Raio-X e das 
famosas “chapas” altamente poluentes? Desde se-
tembro do ano passado elas já não fazem parte do 
cotidiano do Centro de Imagens na Santa Casa. A 
maior entidade filantrópica do Campo das Vertentes 
agora conta com equipamento totalmente digitali-
zado com investimentos de R$99 mil. 

Compacto por fora e super potente por dentro, o 
recurso garante maior comodidade e menor exposi-
ção do paciente à radiação. Além disso, as imagens 
resultantes dos exames são otimizadas, além de ar-
quivadas e disponibilizadas digitalmente. O que isso 
significa? Economia, qualidade e rapidez.

No pacote de benefícios também foi incluído um 
novo aparelho para exames ultrassom, no valor de 
R$69.800
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Pronto Atendimento reformado e muito melhor!

Dizer que o Pronto Atendimento da Santa Casa da Misericórdia passou por reformas é muito pouco perto 
de tudo o que ocorreu. Na realidade o setor foi totalmente reformulado e ampliado, saltando de 138m2 
para 270m2. 

O projeto foi idealizado para otimizar o atendimento aos pacientes ao mesmo tempo em que pudesse 
oferecer maior qualidade de trabalho e conforto para plantonistas médicos e de Enfermagem. 

Com as obras, realizadas entre setembro de 2014 e fevereiro de 2015, o setor ganhou uma sala própria e 
totalmente equipada para curativos; uma recepção exclusiva para triagem e avaliação da gravidade de 
pacientes através do Protocolo de Manchester; banheiros; e quarto para descanso dos profissionais que 
atuam ali. O consultório, a área de medicação e a sala de observação foram ampliados. 
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Anestesia rima (muito!) com tecnologia

Para nós a Injectomat TIVA e MC Agilia®, adquirida com recursos de R$12 mil. Para os pacientes uma 
aparelhagem capaz de garantir ainda mais segurança, proteção e conforto em procedimentos cirúrgicos. 
Em agosto de 2015 a Santa Casa instalou uma bomba de infusão para Anestesia Venosa Alvo Controlada. 

O termo parece complexo, mas o significado é simples: com ela a anestesia acontece de forma progressi-
va e calculada, considerando características individuais do paciente para definir a concentração exata de 
medicamentos a serem injetados, por exemplo. Com isso o despertar pós-operatório é gradual e progra-
mado, influenciando até mesmo na recuperação mais rápida do paciente.
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Incentivo a ensino, aprimoramento e pesquisa

Quem Canta Seus Males Espanta
Há mais de 10 anos, na Santa Casa, as quintas-feiras são 
dias oficiais de música e empatia. Nessas datas, durante 
a tarde, o silêncio dos corredores nas alas de internação 
é substituído pela harmonia de violões, sanfonas, pan-
deiros, meias-luas, cabacinhas e até chique-chiques do 
grupo Quem Canta Seus Males Espanta.

Formado por 13 voluntários, o coral visita todos os leitos 
transformando obras do cancioneiro popular em um mi-
lagroso e verdadeiro remedinho não só para os pacientes 
da Santa Casa, mas para os próprios colaboradores que 
se desdobram em cuidados ali. A iniciativa foi idealizada 
pela enfermeira-supervisora Teresa Ludgero e é coorde-
nada atualmente pela aposentada Solange Santos.

A cinquentenária Escola de Saúde Antonina Neves abriu 
30 vagas para o curso Técnico em Enfermagem no mês 
de novembro, promovendo desenvolvimento profissio-
nal para os interessados em atuar no setor e, claro, quali-
ficação dos serviços em saúde prestados na região. 

Mas não foi o único incentivo em educação e impulso 
ao conhecimento. Em outubro de 2015 a Santa Casa da 
Misericórdia convocou profissionais e estudantes da área 
clínica para o Curso de Cuidados Com Pacientes Graves.

A maratona de aulas, com 30 horas distribuídas em en-
contros semanais abordou, dentre outros temas, a uti-
lização de bombas de infusão, a atenção a pacientes 
oncológicos e técnicas de ventilação hemodinâmica e 
ventilador de transporte. 
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Doutores... Por Um Triz

Borboletinhas no Estômago e Crises Incon-
troláveis de Risos são efeitos colaterais das 
injeções de amor que o grupo Doutores... 
Por Um Triz aplica quinzenalmente nos pa-
cientes internados na Santa Casa. A trupe 
formada por 15 voluntários é resultado de 
projeto de extensão da Universidade Fede-
ral de São João del-Rei (UFSJ) implantado 
ainda em 2001.

Nela, especialistas em “Risoterapia” levam 
ainda mais bom humor, esperança e ca-
rinho à maior instituição filantrópica do 
Campo das Vertentes. E provam que sim, o 
amor é contagiante. Gostou da iniciativa? 
Se quiser conhecer, auxiliar ou integrar o 
trabalho voluntário hoje coordenado pela 
professora Cláudia Braga deve entrar em 
contato através do email doutoresporu-
mtriz@gmail.com.



32

Relatório de atividades

Festejar

Uma vez a cada dois meses os colaboradores da 
Santa Casa se reúnem para celebrar parcerias, 
novos dias, persistência, saúde e vida. Nesses 
momentos a instituição homenageia todos os 
aniversariantes do período com muitos abraços, 
palavras de carinho, “Parabéns pra você” e, cla-
ro, quitutes.

Em 2015 as confraternizações do Festejar ocorre-
ram em janeiro, março, maio, julho, setembro e 
novembro. 

Semana Interna de Prevenção
a Acidentes de Trabalho (SIPAT)

Cerca de 350 pessoas passaram pela maratona de 
eventos da SIPAT na Santa Casa entre 19 e 23 de 
outubro de 2015. Durante o evento sete profissio-
nais se revezaram na apresentação de temas vol-
tados à prevenção de acidentes e ao bem-estar do 
quadro de colaboradores. Para isso foram abor-
dadas pautas envolvendo desde ações protetivas 
internas a Doenças Sexualmente Transmissíveis e 
Dependência Química. 

Um momento também foi reservado para traba-
lho de Ginástica Laboral. A SIPAT é realizada na 
instituição anualmente há cerca de duas décadas.
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Higiexpo? Marcamos presença lá

Entre os dias 4 e 6 de agosto São Paulo sediou a 24aª 
edição da Higiexpo, a maior feira de produtos e ser-
viços para higiene, limpeza e conservação da América 
Latina. Representantes da Santa Casa estiveram lá, cla-
ro, visitando estandes, conhecendo novidades, ouvin-
do palestrantes e trazendo na bagagem soluções aper-
feiçoadas para manutenção da entidade e bem-estar 
de colaboradores e pacientes. 

Mais de 11,5 mil pessoas participaram do evento. 

Est@mos na web. E pra fic@r

A Santa Casa da Misericórdia é uma senhora instituição 
com mais de dois séculos. Mas ousada e moderna, do tipo 
que faz questão de estar a um clique dos seus usuários. 
Desde 2015 a entidade lança mão de uma página própria na 
internet, em que se apresenta, reinventa e se aproxima dos 
internautas com história (contada pelos próprios protago-
nistas), informações, lista de serviços, divulgação de editais 
e acesso a ouvidorias. A página, que segue sendo construí-
da, pode ser acessada no www.santacasadelrei.com.br. 

Ainda no ano passado chegamos também ao Facebook. Em 
julho lançamos nosso perfil online, atualizado com reali-
zações em tempo real, informações relevantes do setor de 
saúde, lembretes de ações preventivas e, claro, manifes-
tações de carinho em homenagens postadas por ali. Vale 
lembrar que também através da fanpage, no endereço 
www.facebook.com/santacasasjdr, é possível falar conosco 
via chat, responder dúvidas e até mesmo mandar um “oi!”. 
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REPASSES E VERBAS

Em 2015 a Santa Casa da Misericórdia rece-
beu cerca de R$1 milhão através de verbas 
e convênios governamentais. Através do 
Pro-Hosp, voltado a assistência hospitalar, 
o Governo de Minas repassou a quantia de 
R$972.510,58 à instituição filantrópica são-
-joanense.

Os recursos foram investidos na aquisição 
de materiais e medicamentos, além de se so-
marem ao montante que quitou o 13º salário 
dos colaboradores, em dezembro.

Outros R$100 mil foram injetados pelo Go-
verno Federal destinados à “aquisição de 
equipamento e material permanente para 
unidade de atenção especializada em saúde”. 
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BALANÇO
PATRIMONIAL
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www.santacasadelrei.com.br
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