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HSJD tem nova administração
Comissão Interventora é composta por membros da
União, Estado e Município

Foto: Rubens Souza

Desde o dia 09 de setembro, o Hospital São João de Deus
está sob nova administração. A decisão surgiu um mês antes,
no dia 11 de agosto, quando foi anunciado um novo modelo de
gestão para a entidade, durante uma reunião entre
representantes do Ministério Público de Minas Gerais - MPMG,
Conselho Curador da Fundação Geraldo Corrêa, Ordem
Hospitaleira São João de Deus, empresa Dictum, Comissão de
Saúde da Câmara Municipal, da Secretaria de Estado da Saúde e
do Departamento Nacional de Auditoria do SUS no estado de
Minas Gerais.
Com a Comissão Interventora formada, foram nomeados
Geraldo Lucas Lamounier como Secretário Executivo e Elis
Regina Guimarães como Superintendente Geral do Hospital
São João de Deus.
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Ação social marca ‘‘Dia
do Portador de Marcapasso’’ no HSJD

Profissionais participam do 28º
Congresso Brasileiro de
Nefrologia, em Maceió
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Seja um doador de órgãos
e salve muitas vidas.
Avise sua família.

Seja o coração de outra pessoa!
CIHDOTT
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante

CIHDOTT realiza
campanha de incentivo
à doação de órgãos
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Evento

2ª edição do livro ‘‘Cozir’’
tem pré-lançamento em
Congresso de Nefrologia
Campeã
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Engenheira de Segurança
do Trabalho é medalha de
ouro e prata no Kickboxing
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Profissionais da Unidade de Nefrologia do Hospital
São João de Deus estiveram presentes durante o 28º
Congresso Brasileiro de Nefrologia, realizado em setembro,
em Maceió.
Além de assistirem as atividades programadas, a
coordenadora de enfermagem, Maria Aparecida, ministrou
uma mesa redonda e a nutricionista, Fernanda Chula, fez o
pré-lançamento da segunda edição do livro ‘‘Cozir’’.
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Editorial

Noviciato

Esperanças renovadas para um
novo São João

Postulantes relatam experiências
adquiridas no HSJD

Nunca tivemos tantos olhares voltados para a
recuperação de nosso Hospital São João de Deus. A maior prova
disso é a participação efetiva dos membros que compõem a
Comissão Interventora, responsável por acompanhar todas as
decisões tomadas na instituição. São representantes da
Federação, por meio do Ministério da Saúde, do Estado por
meio da Secretaria Estadual de Saúde, do Município pela
Secretaria Municipal de Saúde e das cidades vizinhas, pelo
COSEMS - Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de
Minas Gerais da região.
A mudança tem sido vista com muito otimismo pelos
colaboradores da instituição, principalmente com a chegada
do secretário executivo, Geraldo Lucas Lamounier que dará
apoio e acompanhará o dia a dia da nova administração e da
nova superintendente geral, Elis Regina Guimarães, que
também foi indicada pela comissão interventora para gerir a
instituição.
Ela percorreu diversos setores do hospital, conversou
com colaboradores e líderes, ouviu, analisou e já tomou
algumas medidas para a melhoria da estrutura e dos números
financeiros do hospital, tudo com o apoio dos consultores,
Jomara Alves e Ricardo Caldeira.
Para abençoar a nova direção foi realizada uma Missa de
Ação de Graças, solicitada pela própria superintendente que fez
questão de se pronunciar ao final. Emocionada, ela relatou um
pouco da sua vida pessoal e profissional, sendo aplaudida e
abraçada por muitos colaboradores presentes na celebração.
As atitudes tomadas até o momento não demonstram
outra coisa: de fato o Hospital São João de Deus está vivendo
um novo tempo. As primeiras impressões e que segundo o
ditado são aquelas que ficam (e que assim seja), foram muito
positivas, principalmente pelo lado humano, característicos de
nosso hospital e que há muito tempo não víamos de forma tão
veemente em uma nova gestão.
Esperamos que todas as propostas sejam executadas com
grande êxito e que a união de esforços que também inclui os
líderes e todas as suas equipes, sejam fontes de entusiasmo e
esperança para que possamos atingir o sucesso e para que o
nosso São João de Deus seja resgatado, continuando assim
salvando muitas vidas e fazendo história!

Nos meses de julho e agosto, o HSJD recebeu a presença de
dois postulantes à Irmãos da Ordem Hospitaleira de São João de
Deus: Emílio Pascoal do Carmo e Marcos Abi, que vivenciaram o dia
a dia da instituição, desenvolvendo atividades de apoio nos
setores de enfermagem, principalmente com pacientes do
Sistema Único de Saúde - SUS. Esta vivência faz parte do segundo
ano de noviciato (período da formação de um religioso ou de uma
religiosa que precede a emissão de seus votos), como uma espécie
de ‘‘estágio’’, fundamental para a formação dos futuros Irmãos da
Ordem Hospitaleira.
Coordenados pelo mestre de noviciatos, Frei José Raimundo
Evangelista da Costa solicitou uma autorização à Casa dos Irmãos
de Divinópolis para a vinda de Emílio e Marcos para o Hospital São
João Deus. Com uma resposta favorável, os postulantes chegaram
à cidade no último dia 30 de junho e foram apresentados ao
hospital. Logo em seguida, eles foram designados à prestar apoio
aos setores de internação quatro e seis, que realizam
atendimentos pelo SUS. ‘‘Entramos sempre às 8 e fomos até 12
horas, de segunda à sexta-feira, durante dois meses. Todos os dias
ajudei as enfermeiras a trocar as camas dos pacientes, dar banho,
acompanhá-los até o Raio X, no bloco cirúrgico, no
Ecocardiograma e também buscar os medicamentos necessários
na farmácia’‘, explicou Emílio.
A passagem dos postulantes pelo Hospital São João de Deus
foi muito gratificante para eles e também para os colaboradores
dos setores que com muito carinho os acolheram durante os 60
dias de vivência. ‘‘Foi uma experiência positiva para o meu
crescimento pessoal e necessariamente para a minha etapa na
formação do noviciado. Os funcionários também me ensinaram
muitas coisas, como por exemplo: no tratamento e nos curativos. A
minha relação com os pacientes foi muito tranquila. Eles sempre
me respeitaram muito enquanto eu conversava com eles. Alguns
gostaram muito de mim e pediram para eu contar um pouco sobre
a minha cultura de Timor-Leste. Gostei muito do meu trabalho,
porque todos os colaboradores atenderam bem os doentes,
manifestando o seu gesto de amor, carinho, solidariedade,
hospitalidade e disponibilidade’’, declara Marcos.
Além de trabalhar nos setores de internação, os postulantes
participaram também de outros eventos como a Semana de
Humanização, organizado pela Pastoral de Humanização e
Voluntariado. ‘‘Mais uma vez eu agradeço a vocês do setor quatro e
também a todos vocês que trabalham nesse hospital. Muito
obrigado e que Deus abençoe a todos’’, declarou os postulantes.
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Supervisor - Ass. de Comunicação - HSJD
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Campanha

‘‘Setembro Verde’’ incentiva doação de órgãos
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes é responsável pela ação
Conscientizar a população sobre a importância de ser um
doador de órgãos e incentivar essa prática com uma postura
pró-ativa dos familiares: esse é o objetivo do “Setembro Verde’’.
Com o intuito de participar desse esforço, o Hospital São
João de Deus, por meio da Comissão Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante - CIHDOTT,
realizou nos dias 26 e 27 de setembro uma ação social no
estacionamento do hospital para despertar pacientes,
acompanhantes e visitantes sobre a importância do tema nos
dias atuais.
Com a participação dos alunos da Escola de Enfermagem,
foram prestadas informações a cerca do assunto, além de
aferição de pressão arterial.
De acordo com a psicóloga da CIHDOTT, Cláudia Geralda
Graciano, a maior resistência pela doação de órgãos é por parte
dos familiares, justamente pela falta de diálogo, que por muitas
vezes impede que os transplantes sejam realizados. ''Hoje o
maior número de negativas de doação é por falta do paciente
conversar com seus familiares e dizer se ele quer ser um doador
ou não. Só a família pode autorizar que sejam doados os órgãos
e muitas vezes quando a família não tem essa conversa com o
ente, após o óbito eles não se sentem a vontade para fazer a
doação. Se isso é discutido anteriormente eles se mostram
prontos e isso facilita a decisão''.
A ação ainda deu oportunidade para que a Comissão
divulgasse o trabalho no Hospital São João de Deus,

destacando os serviços que são oferecidos pela instituição que
é referência na captação de órgãos para doação. ‘‘Destacamos
que somos uma instituição captadora e que também é
importante, por mais que seja difícil, falar sobre a doação de
órgãos com familiares. E para falar sobre a doação, nós falamos
sobre a morte, que é um assunto muito importante e
necessário discutir nos dias de hoje, embora fosse evitado
falar’’, disse a psicóloga.
Por fim, Cláudia destaca a importância do diálogo em
família para facilitar a doação de órgãos. ‘‘Quem tem desejo de
ser doador, converse com seus familiares sobre sua intenção.
Isso vai facilitar uma tomada de decisão por parte deles. Isso é
importante porque a fila de espera por doação voltou a crescer
neste último ano’’.
Números
De acordo com dados apresentados pelo Ministério da
Saúde, no dia 17 de setembro, durante o lançamento nacional
de Doação de Órgãos na Casa Brasil, zona portuária do Rio de
Janeiro, o crescimento no número de transplantes perdeu
fôlego com a crise econômica e deve crescer em ritmo menor
que o número de doadores. A projeção para este ano é de que o
transplante de órgãos sólidos caia de 7.772 para 7.550 em
relação ao ano passado. Esta é a primeira queda desde 2005.
Cerca de 42.523 pessoas aguardavam na fila para
transplante até 30 de junho deste ano. No ano passado haviam
41.236 pessoas na lista de espera.

Ação social celebra Dia do Portador de Marca-passo
Em comemoração ao Dia do Portador de Marca-passo,
cardiologistas de todo país promoveram no dia 23 de setembro,
uma campanha para orientar a população sobre como identificar
alterações nos batimentos cardíacos, que podem ser indicativos de
arritmias e outras doenças. Com o tema ''Não deixe o seu coração
sair do ritmo, tome uma medida de pulso'', médicos e profissionais
da área de saúde orientaram como medir a frequência cardíaca de
forma bastante simples: pela medição dos batimentos no pulso.
Em Divinópolis, a única instituição a comemorar esta data foi
o HSJD. Coordenado pelo médico cardiologista e arritmologista,
Dr. Daniel Soares, alunos e profissionais da área da saúde
distribuíram cartilhas com explicações sobre os principais
dispositivos eletrônicos cardíacos, suas indicações, cuidados pré e
pós-operatórios e limitações para a prática de esportes. Entre as
principais dúvidas foram esclarecidas possíveis interferências de
outros aparelhos eletrônicos como: microondas, portas giratórias
de bancos e ressonância magnética para o funcionamento do
marca-passo.
De acordo com Dr. Daniel, a cidade de Divinópolis foi
selecionada para ser uma das sedes da atividade devido à
presença constante de sua equipe de marca-passo no
Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial - DECA.
“Escolhemos o Hospital São João de Deus por ser uma instituição
precursora na estimulação cardíaca, que realizou o primeiro
implante de marca-passo da região e também por ser o único
hospital que atende o Sistema Único de Saúde - SUS na cidade.
Então, por estes motivos, nós optamos por fazer a campanha aqui

dentro do hospital”, justifica.
Durante toda a tarde do dia 23, também foram exibidos
vídeos sobre a cirurgia de implantação do marca-passo,
demonstrando como ela é feita, sua simplicidade e benefício para
o paciente. ‘‘Muitos deles conseguiram identificar coisas que não
faziam, mas que poderiam fazer, e outras que faziam atividades
que na verdade não se poderiam fazer. A campanha teve um
aspecto informativo educacional muito importante’’, disse Dr.
Daniel.
Segundo o Departamento de Estimulação Cardíaca
Artificial, atualmente, 22 milhões de pacientes são portadores de
insuficiência cardíaca no mundo.
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Nefrologia

2ª edição do livro “Cozir” é pré-lançado durante 28º Congresso
Brasileiro de Nefrologia, em Maceió
Material foi produzido com ajuda de pacientes e nutricionistas da Unidade de Nefrologia
do HSJD e contou o patrocínio da empresa Baxter
No mês de maio de 2015, o Hospital São João de Deus
com o apoio dos pacientes e nutricionistas da Unidade de
Nefrologia da instituição, realizaram o lançamento da primeira
edição do livro “Cozir”, uma coletânea de receitas adaptadas
com o objetivo de proporcionar uma vida mais saudável para
pacientes renais crônicos. Diante do sucesso do material,
naquele mesmo ano cogitou-se a possibilidade da confecção
da 2ª edição do livro, fato que veio a se concretizar neste mês de
setembro de 2016.
Mais uma vez com o apoio da Unidade de Nefrologia do
HSJD, a nutricionista Fernanda Chula em parceria com a
nutricionista Eliana Rodrigues, fizeram a adaptação das receitas
que foram cedidas pelos próprios pacientes do setor e
montaram o livro “Cozir 2 – edição Festas”.
Para o pré-lançamento, Fernanda foi convidada a
apresentar a nova edição durante o 28º Congresso Brasileiro de
Nefrologia, realizado em Maceió, entre os dias 14 e 17 de
setembro. Para ela o momento foi muito importante para expor
o trabalho realizado, destacando os benefícios para os
pacientes que sofrem com algum problema renal. “É um projeto
de incentivo na variedade do cardápio dos pacientes.
Queremos mostrar à eles que é possível comer bem seguindo a
dieta. É parar de enxergar o negativo, de dizer tantos nãos e
focar na substituição dos ingredientes. Com o projeto
queremos mostrar para os pacientes as várias opções que eles
tem, mesmo com tantas restrições alimentares”, explica.
Assim como na primeira edição, a participação dos
pacientes foi fundamental para a elaboração do projeto, que
contou com o patrocínio da empresa Baxter. “Com o sucesso da
primeira edição, tivemos pessoas de várias partes do Brasil nos
ligando para adquirir os exemplares, mas, a nossa intenção não
é a venda. É um projeto do nosso serviço para uma maior
interação e educação junto aos pacientes. Diante do sucesso,
surgiu a ideia de criar uma nova edição do livro. Daí nós
desenvolvemos o projeto do “Cozir Festas” que são receitas
comemorativas, incluindo páscoa, festa junina e natal. Então eu
passei nas salas de diálise, conversei com os pacientes e

mobilizei os mesmos para que eles trouxessem as receitas. Em
seguida montamos o projeto e enviamos para a empresa Baxter,
que discutiu a programação do Congresso e nos solicitaram o
pré-lançamento da segunda edição do livro durante o evento”,
explica Fernanda.
O próximo passo para o desenvolvimento do projeto aqui
em Divinópolis será o lançamento oficial junto aos pacientes do
setor. Para isso, de acordo com Fernanda Chula, a empresa
Baxter realizará a doação de exemplares para a Unidade de
Nefrologia, que pretende, assim como na primeira edição,
realizar a degustação das receitas durante o evento. “Para a
nossa Unidade ainda não temos uma data certa para o
lançamento e nem a quantidade de exemplares que virá para
nós. Apesar de não confeccionarmos nenhuma das duas edições
para a venda, pensamos em criar uma versão online para
disponibilizar e facilitar o acesso a todos os pacientes que
quiserem”.
Com o sucesso do pré-lançamento da 2ª edição do livro, já
é cogitado a criação da 3ª edição do “Cozir”, que tem expectativa
de ser lançado em 2017. Enquanto isso, os profissionais da
Unidade de Nefrologia do Hospital São João de Deus preparam
o lançamento do “Cozir – Festas” junto aos seus pacientes, que
deve acontecer ainda este ano.

O Hospital São João de Deus em números
(dados relativos ao período de 1º a 31 de agosto - Fonte: Supervisão dos setores - HSJD)

Procedimentos

Quant.

Procedimentos

Quant.

Cirurgias realizadas no Bloco Cirúrgico

937

Pacientes em tratamento na Unidade de Nefrologia - SUS

201

Partos realizados no Bloco Obstétrico

199

Pacientes em tratamento na Unidade de Nefrologia - Convênio

38

Gestantes atendidas no Pronto Atendimento

648

Pacientes em tratamento por Diálise Peritoneal - SUS e Convênio

Atendimentos de Urgência no Pronto Atendimento

1106

Total de sessões de Hemodiálise - SUS e Convênio

Atendimentos de Emergência no Pronto Atendimento

1181

Atendimentos Ambulatoriais - Nefrologia - SUS e Convênio

549

Consultas na Unidade Oncológica

1487

Internações

1238

Sessões de Quimioterapia - SUS e Convênio

1338

Atendimentos da Pastoral, Humanização e Voluntariado - PHV

831

Sessões de Radioterapia - SUS e Convênio

1839

Atendimentos do Serviço Social

1563

56
3135
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Administração

Comissão Interventora nomeia nova administradora
para o Hospital São João de Deus
Desde o dia 09 de setembro,
o Hospital São João de Deus está
sob nova administração. A decisão
surgiu um mês antes, no dia 11 de
agosto, quando foi anunciado um
novo modelo de gestão para a
entidade, durante uma reunião
entre representantes do Ministério
Público de Minas Gerais - MPMG,
Conselho Curador da Fundação
Geraldo Corrêa,
Ordem
Hospitaleira de São João de Deus,
Instituto Dictum, Comissão de
Saúde da Câmara Municipal, da
Secretaria de Estado da Saúde e do
Departamento Nacional de Auditoria do SUS no estado de Minas
Gerais (foto).
O principal motivo pela nomeação de novos
administradores se deu ao vencimento do contrato do Instituto
Dictum, que administrava o Hospital São João de Deus desde o
dia 10 de setembro de 2013.
Segundo o coordenador do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (CAO-Saúde),
promotor de Justiça Gilmar de Assis, a iniciativa se dá também
em continuidade à mediação exercida pelo MPMG, que, em
setembro de 2013, motivou a intervenção administrativa
consensual no Hospital São João de Deus. “Tais medidas dão
seguimento ao objetivo de envidar esforços para a preservação
do patrimônio fundacional e o cumprimento dos seus objetivos
institucionais, mormente a assistência à saúde pública e
atividade suplementar”, disse.
Desta forma, a Comissão Interventora composta por
representantes do Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Defesa da Saúde - CAO-SAUDE, União, Estado e
Município, nomearam Elis Regina Guimarães como a nova
superintendente geral. Com passagem pelos hospitais da
Unimed BH e também pela Fundação Benjamin Guimarães e
Lifecenter, Elis tem no currículo mais de 20 anos de experiência
“em liderança de corpo diretivo, executivo e gerencial,
contribuindo para a obtenção de resultados e para a satisfação
de stakeholders e clientes em grandes e médias empresas”.
De acordo com a nota emitida pela Comissão Interventora
e enviada aos principais veículos de comunicação da região,
‘‘para a superação dos desafios assistenciais e financeiros da
entidade, a participação da população de Divinópolis e região
será também fundamental, por considerarmos que a saúde é um
direito de todos e patrimônio social’’, detalha a nota.
Além de anunciar a nova superintendente do Hospital São
João de Deus, a nota revelou também o nome do secretário
executivo que intermediará a administração com a Comissão
Interventora. Para este cargo, foi designado Geraldo Lucas
Lamounier. Graduado em enfermagem pela Fundação
Educacional de Divinópolis, em 2008, recentemente ele era o
gestor municipal do SUS, da cidade de Camacho-MG. Como
diretor técnico da instituição, foi empossado o médico
nefrologista, Dr. Eduardo Mattar, que trabalha no Hospital São
João de Deus desde o ano de 2012.
Desafios

Representante direto da
Comissão Interventora, Geraldo
Lucas Lamounier disse que o
principal objetivo da Comissão é
criar condições para que o hospital
se restabeleça, não apenas no
ponto de vista financeiro, mas
também assistencial. ‘‘Queremos
que ele responda efetivamente às
demandas que existem na [região]
macro- oeste. Isso tem que
a c o n t e c e r. To d o i n c e n t i v o
financeiro que entra dentro do
Hospital São João de Deus, não
entra gratuitamente, ele exige uma
contrapartida, uma resposta assistencial e sobre essa resposta a
comissão ficará atenta porque ela tem que acontecer’’, afirma.
Medidas
Já nos primeiros dias à frente da administração do HSJD, a
superintendente geral, Elis Regina Guimarães (foto), em parceria
com a consultora, Jomara Alves, percorreu por vários setores do
hospital para conhecer a estrutura e conversar com os
colaboradores com o objetivo de delinear as primeiras ações de
recuperação do hospital. De acordo com Elis, foi possível
identificar diversas possibilidades de melhoria, além dos
desafios econômico/financeiros. ‘‘Ao andar pelo hospital nesses
primeiros momentos, percebemos que temos muitas

oportunidades. É um hospital com uma capacidade de leitos
imensa, que está funcionando quase pela metade. Então temos
o desafio de pagar os médicos e chamá-los de novo para trazer
pacientes, tanto para o SUS quanto para o convênio’’.
Outra grande ação que podemos destacar foi a assinatura
da contratualização dos serviços com o município de
Divinópolis que estava passando por ajustes nos últimos meses.
‘‘Foi uma parceria fantástica!’’, avalia Elis Regina.
Para auxiliar na administração do Hospital São João de
Deus, a nova diretoria conta também com consultores
especializados e com experiência em diversos hospitais de
grande porte. Além de Jomara Alves, o hospital tem o apoio do
consultor, Ricardo Coelho Caldeira, que será responsável por
identificar oportunidades de melhoria setoriais, além de estar
bem próximo aos colaboradores para que possa ouví-los e
atendê-los.
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Conhecimento

Profissionais participam de Congresso Brasileiro de Nefrologia

Entre os dias 14 e 17 de setembro foi realizado o 28º
Congresso Brasileiro de Nefrologia, em Maceió, Alagoas.
Representando o Hospital São João de Deus estiveram presentes
quatro profissionais da Unidade de Nefrologia: Dr. Sérgio Wyton,
chefe da clínica de nefrologia, Dr. Yoshimi Watanabe, médico
nefrologista, Maria Aparecida Marinho, coordenadora de
enfermagem e Fernanda Dias Chula, nutricionista.
Durante o evento foram abordadas diversas novidades
mundiais no âmbito da nefrologia, além de aspectos práticos da
rotina do nefrologista clínico. Para isso os organizadores contaram
com uma Comissão Científica de excelência, cujos membros
estiveram empenhados em compor a grade de eventos com
pesquisadores nacionais e internacionais.
Uma das palestrantes que participou de uma mesa redonda
(foto) foi Maria Aparecida Marinho, que abordou o tema:
“Membranas: o que indicar”. De acordo com ela, o assunto em
questão tratou sobre o capilar que é o dializador (aparelho que
substitui o rim), os cuidados que temos ter com este tipo de

material para não causar um processo inflamatório e trazer
conseqüências clinicas para o paciente. “Nós estamos sempre
muito preocupados com a segurança do paciente e hoje nós
conseguimos diminuir os estados inflamatórios com o uso de
capilares, que são membranas mais compatíveis”, explica.
A participação de profissionais em eventos importantes
como este possibilita uma reciclagem de conhecimentos de forma
com que o principal beneficiado seja o paciente, além claro do
próprio profissional que se atualiza de técnicas a fim de melhorar
cada vez mais as condutas do setor diante dos pacientes com
insuficiência renal. “Para mim foi de grande valia ter sido convidada
como palestrante, participar dessa mesa redonda ao lado de
pessoas de renome na Nefrologia. Isso tem uma grande
importância para nós. Mesmo estando no interior do estado
tentamos trazer o máximo de conhecimento, estudar e acrescentar
um pouco. Contribuir para esse conhecimento com um público tão
grande em um Congresso Brasileiro em Nefrologia, onde tinha
pessoas de outros países, foi muito importante para nós enquanto
profissionais, para o serviço de hemodiálise e para o hospital como
um todo”, destaca Maria Aparecida.
Presente também no encontro, Dr. Sérgio Wyton, chefe da
clínica de Nefrologia, disse que assim como em outros congressos,
os profissionais da unidade que participaram do evento se
reuniram com os demais membros do setor, a fim de
compartilharem todo conhecimento adquirido nos quatro dias de
palestras. ‘‘São várias apresentações simultâneas e é impossível
assistirmos todas elas, mas cada um seleciona algum tema que
julga ser mais importante e assim que retornamos à Divinópolis
descrevemos para os demais o que vimos de mais interessante’’.
Durante o Congresso também houve o pré-lançamento do
livro ‘‘Cozir’’ (página 4), organizado pela nutricionista Fernanda Dias
Chula, em parceria com os pacientes da Nefrologia e patrocínio da
empresa Baxter.

Mutirão de consultas de glaucoma
atende dezenas de pacientes

Nutricionistas participam de
Simpósio de Nutrologia em BH

Aproximadamente 159 pacientes foram atendidos nos
dias 19, 20 e 21 de setembro pela clínica de oftalmologia no
Hospital São João de Deus. Do total, estima-se que cerca de dez
pacientes foram encaminhados pela Secretaria Municipal de
Saúde para realizarem a consulta pela primeira vez na clínica.
De acordo com Vanessa Nepomuceno, coordenadora da
oftalmologia pela empresa 20/20 Serviços Médicos, o retorno
dos pacientes é feito a cada três meses para realizarem novos
exames e recebem novos colírios para o tratamento em
domicílio. ‘‘Após a primeira consulta, os pacientes já recebem o
encaminhamento e a receita com a prescrição dos colírios. Caso
tenha algum paciente com problemas mais sérios, o retorno é
feito dentro de trinta dias, porém ele não recebe os colírios que
são distribuídos a cada três meses durante as consultas de
retorno’’, explica.
O próximo mutirão de glaucoma será nos dias 19, 20 e 21
de outubro e a expectativa é atender cerca de 200 pacientes. O
projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal
de Saúde de Divinópolis e oferece o atendimento 100%
gratuito à comunidade.

No dia 09 de setembro, o Hospital Felício Rocho, em Belo
Horizonte, realizou o seu 1º Simpósio de Nutrologia que teve
como tema ‘‘Obesidade: Doença Crônica’’. Representando o
Hospital São João de Deus estiveram presentes Ana Paula
Cordeiro e Carla Patrícia Rocha, do Serviço de Nutrição e Dietética
- SND e membros da Equipe Multidisciplinar de Terapia
Nutricional - EMTN.
Durante o encontro as profissionais tiveram a oportunidade
de conhecer mais sobre o conceito de obesidade, que conforme
os estudos é uma doença crônica inflamatória multifatorial. Outra
questão abordada no simpósio foi o ‘‘Guideline da ASPEN 2016'',
um guia que atualiza as diretrizes da terapia nutricional.
Segundo as nutricionistas, estar presente em um evento
como esse foi de grande importância para a atualização do
conhecimento na área para melhor atender nossos pacientes e
clientes. "Por ser uma doença multifatorial, a obesidade requer
um tratamento multidisciplinar e que o acompanhamento
nutricional e psicológico são a base do cuidado, sendo que a
abordagem farmacológica deve ser associada para o sucesso do
tratamento".
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Engenheira de Segurança do Trabalho é medalha de ouro
e prata em Campeonato Brasileiro de Kickboxing
O Hospital São João de Deus continua descobrindo
grandes colaboradores que são campeões nos esportes. Desta
vez o destaque fica por conta da medalhas de ouro e prata,
conquistadas pela Engenheira de Segurança do Trabalho, Hula
da Silva Rocha, no Campeonato Brasileiro de Kickboxing,
realizado no mês de setembro, em São Paulo - SP.
Esta foi a segunda e terceira grande conquista somente
nesse ano da atleta. Em maio ela foi segundo lugar na primeira
etapa do Campeonato Brasileiro, na categoria Light Contato. Já
em setembro, as medalhas vieram nas modalidades de Light
Contato, (ouro) e Kick Light (prata).
Para ela essas premiações significam uma realização
pessoal, uma prova de que ela tem capacidade de vencer
barreiras e superar os obstáculos. ‘‘Para o meu treinador a
conquista também é importante, para ele ver que, o que ele
ensina no tatame, nós estamos colocando em prática e com isso
trazendo resultados positivos, ganhando medalhas’’, diz a atleta.
Treinando desde 2012, Hula participa de campeonatos há
dois anos. Segundo ela, a preparação para as disputas são
essenciais para obter bons resultados. São em média de duas
horas e meia a três horas de treino por dia, além uma alimentação
balanceada, musculação, atividades aeróbicas e técnicas de luta.
‘‘Para poder lutar um round de 2 a 3 minutos, temos que ter uma
preparação de duas horas devido a adrenalina. Nós temos que
estar com o ritmo aeróbico bem centrado e a alimentação bem
regrada. Eu perco em média, por campeonato, entre 5 e 6 quilos,
dependendo da quantidade de lutas. Após o campeonato, volto
com tudo para o treino em 48 horas. Musculação, parte técnica e
alimentação bem reforçada com muita fruta, muita proteína e
verduras para não perder a preparação’’, explica.

A próxima grande competição da atleta será o
Panamericano de KickBoxing, em outubro, no México. Ela
representará o Brasil na categoria Master. ‘‘Meu objetivo é
conquistar a medalha de ouro no Panamericano para tentar uma
vaga no mundial, que será realizado em julho do ano que vem,
na Suécia. Um dos meus objetivos de vida pessoal no esporte é
chegar antes dos 40 anos com um título mundial’’, declara Hula.
Ela ainda deixa uma mensagem de força e otimismo para
aqueles que querem iniciar uma carreira no esporte. ‘‘Tenha
muita dedicação, disciplina e uma boa alimentação, porque o
esporte é realmente saúde, ele rejuvenesce. Eu falo isso por mim
mesma, que hoje, aos 39 anos, me sinto com o vigor de uma
mulher de 30. E isso se deve ao esporte, a prática de exercício, a
uma boa alimentação e a essa satisfação pessoal que o esporte
proporciona’’, finaliza.

Escola de Enfermagem desenvolve 2ª edição do projeto
“Saúde em Foco” com palestras gratuitas para a comunidade
A Escola de Enfermagem São João de Deus, em parceria
conhecimento ensinado na escola sem poder dividir isso com a
com os alunos do 4º período do Curso Técnico de Enfermagem,
comunidade local”, revela.
está realizando desde o último dia 27 de setembro, a 2ª edição do
Esse evento é uma oportunidade para que os alunos ainda
projeto “Saúde em Foco”, que tem por objetivo promover
possam fixar o conhecimento adquirido em sala de aula,
palestras semanais abertas à comunidade com temas diversos
reforçando teses e ensinamentos que foram transmitidos pelos
relacionados à saúde.
professores da escola. “Quando a gente dissemina o
Para a diretora da Escola de Enfermagem, Joelma Emirene
conhecimento, estamos aprendendo ainda mais. Na hora que os
Dias Cunha, esta ação é uma forma
alunos tem a oportunidade de
de oportunizar aos alunos a
passar para o outro aquilo que
Cronograma de apresentações da 2ª edição do
transmissão do conhecimento
conheceram, eles estão
Projeto ‘‘Saúde em foco’’
obtido em sala de aula para toda a
aprendendo ainda mais e fazendo
Data
Temas
sociedade que também precisa se
o bem para a sociedade”, finaliza
27/09
informar a respeito de diversos
Joelma Emirene.
Suicídio
assuntos relacionados à saúde e
As palestras acontecem
04/10
Lúpus
bem estar. “A proposta do evento é
sempre às terças-feiras, às
18/10
Depressão
proporcionar para a sociedade o
18h30min., no auditório do
25/10
Diabetes
acesso à informações que nós da
Hospital São João de Deus. O
01/11
Doenças Sexualmente Transmissíveis
escola de enfermagem trabalhamos
evento é gratuito e aberto à toda
dentro da instituição,
população. Os participantes que
08/11
Cuidados Paliativos
oportunizando às pessoas de terem
solicitarem, receberão certificados.
22/11
Úlcera por pressão
o conhecimento na área da saúde,
Confira das datas e os temas que
Cirrose Hepática
06/12
porque seria injusto ter tanto
foram e que ainda serão abordados.

Cá
entre
nós
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29 de setembro - Dia Mundial do Coração
Saiba como cuidar da sua saúde cardíaca
Em apenas um minuto, o coração bate, em média, 72 vezes
e lança 5 litros de sangue para o corpo. Em um dia, são 9,6 mil
litros. Mesmo sabendo que o cérebro controla tudo que
acontece com os outros órgãos, ainda devemos ter muito
cuidado com o “amigo do peito”, afinal ele é um órgão vital.
No esforço para manter o coração sadio, a alimentação e os
bons hábitos são fundamentais aliados. Por isso entrevistamos o
médico cardiologista, Dr. Antônio José da Cunha Alves, que nos
falou um pouco mais sobre esse órgão essencial para a vida.
Como uma pessoa deve se portar no dia a dia para
manter o coração funcionando bem?
Devemos nos portar dentro do que é universalmente
conhecido como hábitos saudáveis de vida. Estes hábitos são
definidos em mais ou menos sete grandes grupos. Um grupo é
não fumar e o outro é não beber. Devemos praticar atividades
físicas aeróbicas, mas lembrando, após uma avaliação médica,
para saber se você está apto a praticar aquela atividade que você
está se propondo. Alimentar-se bem, evitando gordura, fritura e
muito doce. Uma alimentação mais balanceada é ótima para o
coração. Dormir bem, evitar situações que aumente o estresse e
que possam provocar um aumento da carga adrenérgica. Tentar
manter um peso ideal. Tudo isso nós falamos que são
considerados hábitos saudáveis e a gente deveria pautar a nossa
vida dentro disso, para poder ter, não só uma melhora na saúde
cardiovascular, mas na saúde como um todo.
O que pode ser feito para avaliar as condições que se
encontram o coração de cada pessoa?
Caso o paciente se proponha a isso, devemos fazer uma
avaliação médica, que pode ser com cardiologista ou com um
clínico. Essa avaliação é composta por uma anamnese, que
procura por fatores de risco e um exame físico onde você já
consegue identificar algumas alterações que podem trazer
problemas para este paciente no futuro. Pode-se lançar mão em
alguns casos de exames complementares, uns mais simples,
como o eletrocardiograma. Temos também uma vasta gama de
exames cardiovasculares mais elaborados que estão indicados
para alguns pacientes para poder se ter uma melhor
investigação cardiovascular.
A pessoa que não tem problemas cardíacos dentro da
família e que nunca sentiu dores no coração é indicado
também fazer um check-up?
O check-up sempre seria interessante e não existe uma
idade mágica para se fazer. Em algumas literaturas falam que é a
partir de 40 anos, outros a partir de 45. Mas o ideal é que o
paciente faça uma consulta por ano para que sejam elencados os
fatores de risco e as propostas de tratamento. A partir de então
define-se de quanto em quanto tempo deve-se fazer esse
procedimento.
O sedentarismo mesmo para aquelas pessoas que não
são fumantes nem obesos, leva a problemas cardíacos?
Sim. Nascemos para andar, correr, se exercitar. Se olharmos
nos nossos primórdios, nós tínhamos que caçar para comer.
Hoje, com as atribulações da vida moderna, com o estresse,
eleva-se a carga adrenérgica no nosso organismo aumentando
as chances de ter problemas cardiovasculares. Nós temos que
colocar no nosso dia-a-dia atividades físicas. Lembro que o ideal
é previamente passar por avaliação médica, mas nós temos que
andar, correr, enfim, exercitar o organismo no intuito de manter

hábitos saudáveis.
Quem tem sopro ou arritmia pode praticar exercícios?
Nós temos que particularizar cada paciente. O sopro
resumidamente é o barulho do sangue passando dentro do
coração quando se tem algo alterado. Pode ser um defeito valvar,
pode ser um buraquinho que não deveria existir ali. Então tudo
deve ser particularizado. Talvez o paciente é portador de um
termo (que não seria muito correto nos termos médicos), mas que
é o ''sopro inocente''. O paciente em princípio não teria restrição
de fazer nada. Às vezes o paciente tem um sopro patológico, mas
poderia fazer atividades físicas leves. Então tem que
individualizar, olhar que tipo de sopro que é, como que está a
repercussão deste sopro para a saúde daquele coração, que tipo
de arritmia que é, se essa arritmia é uma que pode a longo, médio
ou curto prazo, causar um evento que ofereça risco de morte para
este paciente. Então tem que individualizar e tomar as condutas
apropriadas.
Pode ocorrer um infarto sem a pessoa perceber? Porque
isso é possível?
Esse é o famoso infarto silencioso, talvez um achado de
exame. O paciente vem consultar por um outro motivo e você faz
um cateterismo dele, faz um ecocardiograma e descobre que esse
paciente já teve um infarto. Um infarto silencioso é mais comum,
mas não necessariamente somente nessas pessoas, em pacientes
diabéticos, onde a percepção da dor é diferente. Temos alguns
pacientes que tem como sintoma um mal estar mal especificado.
A dor típica do infarto é uma dor no peito à esquerda, opressiva,
com varias irradiações, para os braços, para as mandíbulas, para as
costas, que piora com o esforço e que melhora com repouso ou
com uso da medição. Esse é a dor típica. Mas
infelizmente, na medicina, nós não podemos
utilizar a palavra sempre, nem a palavra nunca. Às
vezes o paciente vem com uma dor atípica, ou
seja, que não preenche esses critérios, você acha
que é uma dor nas costas, uma dor no
estômago, e às vezes esse paciente
pode estar é infartando.
Resumindo, qual o conselho
para a manutenção da saúde de
nosso coração?
Tente pautar a sua vida
norteado por hábitos saudáveis de
vida, como já ditos. Convença seus
familiares e amigos que bons hábitos
fazem bem ao coração. E trabalhe pra
ser feliz. Momentos de alegria e
felicidade são ótimos para a saúde
cardiovascular.

Currículo
Dr. Antônio José da Cunha Alves formou em 2005 pela UFMG –
Universidade Federal de Minas Gerais. Está no Hospital São
João de Deus desde o ano de 2008. Iniciou como plantonista da
clínica médica onde permaneceu até 2009. Neste mesmo ano,
se tornou residente e em 2012 começou a jornada como
cardiologista.

