PALAVRA DO PROVEDOR

A Santa Casa da Misericórdia em São João del-Rei já
tem mais de 200 anos. E nesses dois séculos de história jamais fechou as portas. Pelo contrário, cresceu,
avançou, se transformou, rejuvenesceu.
Mesmo fenômeno percebemos nas lutas em prol da
instituição. A cada desafio que faz as malas e parte,
um novo desembarca e vem nos visitar. É assim todos
os dias para absolutamente todos os envolvidos em
manter funcionando a maior instituição filantrópica
do Campo das Vertentes.
Essa dinâmica começa na fé em transformar realidades, levar alívio, apontar soluções e renovar esperanças em cada atendimento que chega até nós. Depois,
estende-se à incansável busca por recursos financeiros e tecnológicos capazes de fortalecer nossos serviços, receber bem nossos pacientes e balizar definitivamente nossa missão e nossos valores.
Nunca termina. Que o digam grandes nomes do nosso
Corpo Clínico que há décadas atrás foram pioneiros
em diferentes setores. Hoje eles testemunham e vivenciam a solidez de cada uma dessas áreas. Todas
com referência na região graças ao suor, às lágrimas,
às noites mal dormidas e ao empenho de homens e
mulheres que passaram ou ainda estão na Santa Casa.
Descobriram, há muito tempo, que dia a dia é preciso
construir a história e dar sequência ao trabalho que
Manuel de Jesus Fortes começou no final do XVIII.
Tudo isso abrindo brechas significativas para o futuro
que nos espreita. Votos de fidelidade e amor ao próximo que se renovam diariamente e são transmitidos
a cada novo membro do nosso Corpo Clínico ou do
quadro de colaboradores
Daí a harmonia de toda a equipe, mesmo frente aos
impasses inerentes à Saúde. Nas próximas páginas
deste impresso tentamos detalhar o que resumi até
aqui. Mas não esgota a imensidão da nossa Santa Casa
da Misericórdia e dos corações que trabalham por ela.
Dr. Altamir Arcanjo Zanetti
Provedor da Santa Casa da Misericórdia
de São João del-Rei
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CENTRO CIRÚRGICO

P

ara quem vê de fora, um
Centro Cirúrgico. Para
quem o conhece de perto, um complexo pronto
para intervenções de média a alta
complexidade realizadas por 40
cirurgiões, quatro anestesistas,
26 profissionais auxiliares e, ainda, oito colaboradores da Central
de Material e Esterilização (CME).
É por essa estrutura que mais
de 400 pessoas passam todos os
meses na Santa Casa da Misericórdia, encontrando além de
respaldo profissional técnico e
humanizado – um setor com seis
salas de cirurgia e uma de recuperação anestésica totalmente
reformadas.
Há de se citar, ainda, equipamentos de última tecnologia em todo
o processo, envolvendo inclusive
anestesias com base em infusão
controlada, permitindo intervenções como videolaparoscopia,
colonoscopias, videoendoscopias
urológicas, videoartroscopias e
videolaparotomias de forma ainda mais confortável e segura.
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Mas a verdade é que não faria jus à trajetória do espaço tecnológico capaz de
receber, atualmente, 5 mil pessoas todos os meses, abrangendo 22 municípios
da região. E não é por menos. Afinal o Centro de Imagem oferece Raio-X e
Mamografia totalmente digitalizados; Densitometria Óssea; Tomografia Helicoidal Multislice; Ressonância Magnética em Campo Aberto (a única em toda
a região, oferecendo maior tranquilidade a pacientes com fobias) e Ultrassonografia (Convencional e Doppler).
A esses exames especializados somam-se, ainda, os serviços em Medicina Nuclear, envolvendo Cintilografia Miocárdica, Cintilografia Óssea, Cintilografia
Renal (Estática – DMSA e Dinâmica – DTPA) e Cintilografia de Tireoide.
O setor conta com quatro médicos radiologistas, dez técnicos de Radiologia,
dois auxiliares de Enfermagem e 13 atendentes.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

D

e sala exclusiva para operação de um aparelho Raio-X a referência em
diagnósticos de alta performance no Campo das Vertentes. O Centro
de Diagnóstico por Imagem Dr.Diomedes Garcia de Lima até poderia
ter quase 70 anos de história resumidos exatamente dessa forma.
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CIAM

O

Centro Integrado de Assistência Médica (CIAM) é exatamente o que o nome
propõe: um espaço componente da Santa Casa com 15 consultórios associados
a um posto de medicação, uma área de repouso, um ambiente de pesagem e
uma sala de pequenas cirurgias.

Tudo isso para dar respaldo a Corpo Clínico com mais de 50 médicos e o melhor
atendimento aos cerca de 450 pacientes recebidos pela equipe diariamente. Confira
nossa tabela de especialidades:
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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

Os estudantes inscritos frequentam cursos em três módulos ministrados em período de um ano e meio por corpo docente com dez
professores. Vale ressaltar, ainda, que a formação prática acontece
dentro da própria Santa Casa, com estágios supervisionados.

ESCOLA DE SAÚDE ANTONINA NEVES

D

e portas abertas desde o início dos anos 60, a Escola de Saúde
Antonina Neves é responsável pela formação de aproximadamente 1,5 mil técnicos em Enfermagem e Radiologia, por
enquanto, já que a instituição segue abrindo matrículas anualmente para turmas com 30 alunos.
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LABORATÓRIO
7

A

Santa Casa da Misericórdia em São João del-Rei também conta com serviço de análises
clínicas, solidificando o setor de diagnósticos
junto ao Centro de Diagnóstico por Imagem. O Laboratório da Santa Casa funciona desde os anos 70 e se
destaca na região por oferecer aos nossos clientes os
mais modernos avanços em diagnósticos por análises
clínicas, com atendimento 24 horas.
Isso mesmo: a área formada por recepção, sala de espera e dois compartimentos para coleta de materiais
funciona em tempo integral sob revezamento de 15
profissionais que atuam, de forma segura, moderna
e totalmente voltada ao bem-estar e conforto dos pacientes, em ambientes técnicos de esterilização e microbiologia. Exatamente por isso, mais de 3 mil pessoas
de toda a região realizam exames na maior instituição
filantrópica do Campo das Vertentes todos os meses.

MATERNIDADE

C

erca de 150 crianças, geradas por mamães de
mais de 20 municípios,
nascem todos os meses
na Santa Casa da Misericórdia.
Os bebês vêm ao mundo em estrutura completa, cuidada por
sete obstetras e sete técnicas
em Enfermagem. Tudo para
que baixinhos nasçam seguros
e mamães se sintam tranquilas
no momento mágico do parto.
A Maternidade são-joanense
pode ter sido uma das primeiras do Estado. Há indícios, aliás,
de ter sido a primeira a oferecer, em 1830, “ensinamentos
em Obstetrícia” ministrados
pelo francês Gabriel André de
Poesquellec.
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ONCOLOGIA
9

D

esde o início dos anos 2000, os pacientes diagnosticados com câncer em cerca de 50 municípios da macrorregião contam com tratamento de ponta perto de casa. Com a abertura
do Centro de Tratamento Oncológico (CTO) na Santa Casa da Misericórdia, recursos para
combater a doença foram disponibilizados a todos os municípios dos arredores em um raio
de 100km.
Junto com a Quimioterapia, o CTO conta, também, com estrutura completa para intervenções radioterápicas. Atualmente, aliás, um Acelerador Nuclear e um equipamento para Braquiterapia estão em
fase de aquisição. Toda essa organização funciona graças à atuação de equipe com 12 profissionais
especializados em Oncologia Clínica e Cirúrgica Oncológica, Radioterapia, Física Médica, Psicologia, Enfermagem, Farmácia e Administração. Isso sem falar, é claro, em competência, carinho e humanização,
três “especialidades” que não podem faltar.

Atualmente conhecido como Clínica Infantil Sinhá Neves e funcionando em complexo independente, o espaço totalmente dedicado ao atendimento de 1,4 mil baixinhos todos os meses conta
com sete pediatras e equipe de apoio pronta para receber com carinho, atenção e profissionalismo quem busca cuidados para os maiores representantes do nosso futuro.

PEDIATRIA

N

os anos 50 São João del-Rei chegou a enterrar 150 crianças para cada mil nascidas. Hoje,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse índice é de apenas
uma morte. Parte dessa virada histórica é resultado da implantação do setor de Pediatria na Santa Casa da Misericórdia no início dos anos 60, uma ação pioneira no Campo
das Vertentes sonhada e implementada pelo Dr. Euclides Garcia de Lima Filho, mais
conhecido como Doutor Tidinho.
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POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO
11

L

eite industrializado é apenas uma fórmula. Leite
que vem do peito materno
é... amor. E salva vidas. Foi
apostando nisso que a Santa Casa
da Misericórdia abriu as portas,
em 2013, do Posto de Coleta de
Leite Humano, formando grupo
de apenas 100 células com essa
função em todo o país.
Parte importante da UTI Neonatal, o espaço que leva o nome do
pediatra Euclides Garcia de Lima
Filho depende da doação de mamães lactantes para cumprir seu
objetivo: levar nutrição e qualidade de vida a pequeninos que
passam por tratamento intensivo.
Para isso basta que a lactante se
registre e receba orientações sobre como coletar o material. O
resto acontece no próprio lar e
a própria Santa Casa se dispõe a
buscar o leite sempre que a mamãe ligar.
Depois disso o alimento mais
completo do mundo segue para
o Banco de Leite de Juiz de Fora,
onde passa por processo de pasteurização antes de retornar a
São João.

Com atendimento humanizado e otimizado através do Protocolo de Manchester, o Pronto Atendimento conta com médico emergencista, enfermeiros e técnicos em Enfermagem 24 horas. Além disso, há suporte presencial
ou sobreaviso em Clínica Médica; Cardiologia; Pediatria; Obstetrícia; Neurologia e Neurocirurgia; Ortopedia; Urologia; Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular
e Cirurgia Plástica com respaldo, claro, de anestesistas.

PRONTO ATENDIMENTO

R

ecém-reestruturado e com 270m2, o setor de urgências e emergências
da Santa Casa da Misericórdia funciona noite e dia, sem parar, recebendo pacientes de pelo menos 20 municípios do Campo das Vertentes.

O local também conta com Laboratório de Análises Clínicas funcionando em
tempo integral associado, ainda, a serviço de Radiologia com Raio-X, Tomografia, Ressonância Magnética e Ultrassonografia 24 horas.
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SANTA CASA SAÚDE

D

esde 1991, a Santa Casa da Misericórdia conta com o próprio Plano de
Saúde, voltado a serviços completos de internação hospitalar. O SASC
configura, hoje, uma proposta ousada de atendimento ao público enquanto, 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 instituição são-joanense há mais de 25 anos. O SASC é composto por planos
que incluem internações de média e alta complexidade.
Outras informações estão no www.santacasadelrei.com.br/SASC/

SETOR DE
CARDIOLOGIA

E
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struturado e aberto oficialmente há cerca de 50 anos, o setor
de Cardiologia da Santa Casa
da Misericórdia funciona, hoje,
em ampla estrutura com sete salas de
consultas somadas a quatro ambientes
para exames especializados: Eletrocardiograma (ECG), Ecocardiograma, EcocardiogramaTranstorácico, Ecostress,
Duplex Scan de Carótida, Teste Ergométrico, Monitorização Ambulatorial
de Pressão Arterial (MAPA) e Holter
(Monitorização Contínua).
Tudo isso operacionalizado e monitorado por equipe com seis cardiologistas. O grupo médico é respaldado por
equipe com sete colaboradores entre
recepcionistas, técnicos de Enfermagem e serviços gerais prontos para receberem e orientarem os mais de 1,5
mil pacientes que passam mensalmente pelo local.

A

ntes de março de 2009, recém-nascidos que dependiam de tratamento intensivo precisavam percorrer
pelo menos 100km para obterem
socorro especializado. Hoje a
Santa Casa da Misericórdia garante que isso ocorra dentro da
própria instituição a “apenas
dois minutos da Sala de Parto”,
como lembra o pediatra Dr. Luiz
Antônio Neves de Resende.

UTI ADULTO
UTI NEONATAL

D

esenvolvida em meados dos anos 80
como enfermaria coronariana, a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)
foi remodelada já no início dos anos
90. Cresceu em estrutura, cresceu em
especialidades atendidas, cresceu em socorro,
cresceu em vidas salvas. Hoje conta com dez
leitos distribuídos em boxes individualizados
(ao invés de cortinas) e equipados com aparelhos de hemodinâmica, ventiladores e monitores eletrônicos. Organização diferenciada
encontrada em apenas outras duas UTI’s do
país e cuidada por equipe com mais de 60 integrantes incluindo dez médicos, seis enfermeiros, 30 técnicos em Enfermagem, cinco fisioterapeutas, duas nutricionistas, uma psicóloga,
uma fonoaudióloga, quatro secretárias e duas
colaboradoras realizando serviços gerais.

Referência mineira, a UTI Neonatal de São João del-Rei funciona
com dez leitos. Todos eles equipados com respiradores e monitores, ecocardiograma rápido e
ultrassonografia, potencializando ações de dez pediatras, enfermeiros e auxiliares.
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