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HSJD inicia Planejamento Estratégico
2017-2018

Imagem Ilustrativa

O Planejamento Estratégico é o processo de elaboração da
estratégia, na qual se define a relação entre a organização, o
ambiente interno e externo, bem como os objetivos
organizacionais, com a definição de estratégias alternativas
(MAXIMILIANO, 2006).
Para a criação deste projeto, é extremamente importante a
participação de todos os colaboradores envolvidos em uma
organização, desde o processo de criação ao de execução do
planejamento. Sendo assim, em dezembro foi iniciado o processo
de definição das etapas e de criação do planejamento
estratégico. As lideranças dos setores foram convocadas a
participarem de vários momentos para o fortalecimento de ideias
e intenções de melhorias para a empresa de maneira flexível,
didática e dinâmica.
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Durante rápida passagem por Divinópolis, o Secretário
Estadual de Saúde de Minas Gerais, Nalton Sebastião Moreira
da Cruz cumpriu uma agenda de compromissos bem intensa
no Hospital São João de Deus e na ACCCOM - Associação de
Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas.
Acompanhado pelo promotor de justiça, Dr. Gilmar de
Assis, Nalton participou de reuniões com a direção do HSJD e
participou de uma coletiva de imprensa, quando conversou
com jornalistas sobre a saúde em Divinópolis e no estado.
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Editorial

Calamidade financeira e desemprego: lados sombrios para 2017
Após o ano de 2016 com grandes turbulências na economia, 2017 inicia com um cenário caótico: a cada três desempregados no mundo,
um será brasileiro. Já o São João de Deus tem perspectivas contrárias com grandes perspectivas de melhorias.
Aumento do desemprego, estados decretando calamidade
financeira, atraso no pagamento de servidores municipais e
estaduais. O ano de 2017 não começou bem para a economia. Os
atrasos de contas básicas estão acumulando na mesa de
brasileiros que sem saída, acabam optando por trabalhos
informais, mesmo que ele também esteja em queda e que não os
assegurem com os direitos previdenciários. Somente em 2016, o
desemprego aumentou em quase 2,5% se comparado ao ano de
2015, totalizando 11,9% da população economicamente ativa, ou
seja, 12,1 milhões de pessoas sem trabalho, o maior contingente
da série histórica.
Para 2017, de acordo com a OIT - Organização Internacional
do Trabalho, a taxa mundial de desemprego subirá de 5,7% para
5,8%, sendo que a cada três desempregados, um será brasileiro.
Neste ano a expectativa é que o desemprego atinja 13,6 milhões
de pessoas no Brasil e 13,8 milhões em 2018.
Essa realidade também tem incomodado quem está
empregado. Há quem diga que é melhor garantir o atual trabalho
que arriscar um outro, mesmo que venha a ter uma proposta
financeira maior e melhor. Essa valorização do emprego se deve
principalmente à estabilidade e as garantias do trabalhador. A
insegurança pela mudança - que já é normal para uma sociedade
que vive instabilidades - tende a se acentuar quando existe uma
dependência familiar sob responsabilidade do trabalhador.
Não é difícil encontrar este
cenário. Conhecemos muitas
famílias passando por esta
situação e os noticiários de rádio e TV
estão abordando diariamente esse
assunto.
É muito importante que quem
esteja acompanhando o que está
acontecendo no país e no mundo,
perceba que estamos vivendo uma

grande e duradoura crise que terá reflexos por muitos meses e que
ainda causará inúmeras vítimas.
Projeções de consultores com base nas estimativas do
mercado para o PIB - Produto Interno Bruto, apontam que
somente a partir de 2020 ou 2021 o Brasil deverá recuperar o nível
de estoque de empregos formais que tinha no final de 2014,
momento em que o país vivia uma situação contrária, considerada
de quase pleno emprego. Naquele ano, apenas 4,8% dos
brasileiros estavam desempregados.
Se comparado à realidade do Hospital São João de Deus é
notório que estamos vivendo em uma curva inversa. O momento
que presenciamos na instituição é contrária à crise que assola o
nosso país. Estamos crescendo, abrindo leitos, contratando
profissionais, melhorando nossa estrutura física, reativando e
ampliando atendimentos que antes estavam limitados (página 4)
e principalmente, estamos cumprindo com nossas obrigações
pagando em dia os colaboradores, médicos e fornecedores.
O ritmo de crescimento de nosso hospital poderia ser ainda
maior e mais perceptível se o nosso Brasil não estivesse passando
por esse momento de dificuldade financeira. Sabemos que ainda
há muito a se fazer para a recuperação total de nosso hospital, mas
temos que reconhecer que mesmo em um momento de
acentuado declínio na economia, somos uma das poucas
empresas em recuperação, com salários em dia e com grandes
perspectivas de melhoras.
Agora, com a execução do Planejamento Estratégico e
Orçamentário precisamos contar ainda mais com o apoio de todos
colaboradores. Vamos trabalhar o comprometimento e
austeridade (severo controle de gastos) para impulsionar nosso
crescimento. Vamos sair juntos, unidos, bem à frente da economia
e mostrar nossas capacidades individuais e em conjunto. Chegou a
hora de revertermos o quadro e salvar de vez o nosso São João de
Deus. A hora é agora e contamos com vocês!
Por Rubens Souza
Supervisor - Ass. de Comunicação - HSJD

O Hospital São João de Deus em números
(dados relativos ao período de 1º a 31 de dezembro - Fonte: Sistema MV)
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Balanço

Mobilização de Recursos realiza balanço das atividades
No dia 21 de novembro de 2015, o setor de Captação de
Recursos foi readequado com o objetivo de fortalecer os laços
comunitários e contar com a comunidade para abraçar a causa do
HSJD, instituição que nasceu com o objetivo de acolher e atender
com diferencial aqueles que mais precisam dos cuidados
hospitalares.
Para a concretização de novos projetos, a Captação de
Recursos contou com diversos parceiros e personalidades
divinopolitanas que fortificaram as ações em prol do Hospital São
João de Deus. Foram pessoas primordiais para o equilíbrio do
setor. ’’Por todos projetos que realizamos, queremos agradecer os
Doutores Palhaços de Divinópolis, através da Diretora Cidah
Viana, o Bispo Diocesano Dom José Carlos Souza Campos, nossos
colaboradores e tantos outros que colaboraram e continuam
apoiando e acreditando no maior hospital do Centro Oeste de
Minas’’, finaliza Renato.
Selando a concretização dos projetos planejados, o setor de
Captação de Recursos recebeu em 2016 uma Moção
Congratulatória da Câmara Municipal de Divinópolis em
reconhecimento das importantes ações desenvolvidas com o
objetivo de aprimorar o serviço ofertado pela instituição.
Pouco mais de um ano depois de sua reestruturação,
mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas, o setor
encerrou o ano de 2016 projetando novas mudanças e sempre
com o apoio dos colaboradores e membros da comunidade. Para
Renato Ferreira, coordenador do setor de Captação de Recursos,
esse novo momento que vive o Hospital São João de Deus
possibilitará o desenvolvimento de novos projetos com vistas à
expansão do setor. ‘‘Olhando para trás, percebe-se o quanto
trabalhamos e o quanto ainda podemos caminhar em 2017, com
muito ânimo e entusiasmo. É relembrando algumas das
atividades desenvolvidas que temos a certeza que podemos e
vamos potencializar mais ações para o ano que se inicia’’, relata.
A expectativa para os próximos meses é a reativação do
telemarketing local, além da continuidade da promoção de
eventos externos que envolvam a comunidade para a
recuperação do HSJD. Em breve teremos mais novidades!

Projetos desenvolvidos pelo setor
em 2015/2016
‘‘Café Solidário’’ - primeiro evento do setor, realizado no
Centro de Convenções Jesus de Nazaré, em dezembro de 2015;
‘‘Rifa Solidária’’ - sorteio de uma maleta completa de beleza,
sorteada no dia 15 de agosto de 2016;
Criação do ‘‘Espaço de Conveniência’’ e “Bazar solidário” venda de roupas novas e semi-novas;
“Empresa Amiga do Hospital” - parceria com empresas de
Divinópolis e região, oportunizando a divulgação de várias
marcas através do painel de publicidade no corredor de espera
do Centro Cirúrgico;
‘‘Circuito de Corrida de Rua’’ - evento proposto por pessoas
da comunidade que entende a grandeza deste hospital para toda
a região, realizado em Carmo do Cajuru;
‘‘Moda de Viola’’, evento realizado também em Carmo do
Cajuru com envolvimento de 200 pessoas da comunidade;
‘‘Feirões de materiais de construção e de colchões novos’’ para arrecadar fundos em prol das melhorias do Hospital;
‘‘Show de Prêmios’’ - sorteio de cinco carros zero
quilômetros no parque de exposição de Divinópolis (foto).
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Clínicas Médicas

Especialidades normalizam atendimento após negociação
e cumprimento de acordos
Cirurgia geral, clínica médica e ortopedia retomaram as atividades após reuniões com nova administração. Em quatro meses de gestão,
honorários médicos estão sendo pagos em dia. A expectativa é de melhoras contínuas por parte de membros do Corpo Clínico
Quatro meses de nova gestão e quatro pagamentos de
honorários médicos cumpridos em dia. Esse cenário somado ao
bom relacionamento entre o corpo clínico e a direção do Hospital
São João de Deus viabilizou a normalização dos atendimentos de
três especialidades: cirurgia geral, clínica médica e ortopedia.
Os trabalhos de negociações com os membros do corpo
clínico iniciou-se no mês de outubro, quando em reuniões
individuais a diretoria apresentou toda a situação
econômico/financeira do hospital, a metodologia de trabalho da
gestão nos primeiros meses e o desempenho de cada clínica pelo
SUS e convênios.
Questionada sobre os resultados dos encontros, a
Superintendente Geral do HSJD, Elis Regina, disse estar
surpreendida pela parceria dos médicos com o hospital, uma vez
que mesmo tendo honorários atrasados antes do mês de
setembro, eles decidiram por acreditar na instituição e continuar
os atendimentos. ‘‘Para a nossa surpresa, grande parte do corpo
clínico resolveu continuar trabalhando em parceria no hospital,
mesmo tendo dívidas e estando com elas congeladas. Eles estão
dispostos a acreditar no HSJD e é graças a essa credibilidade que
nós estamos conseguindo dar continuidade ao hospital, porque
sem a parceria do corpo clínico nós não teríamos razão para
permanecer aqui, já que é o médico por sua vez é quem atende o
nosso cliente’’.
Segundo o Diretor Técnico do HSJD, Dr. Eduardo Mattar, a
iniciativa da direção em convidar o corpo clínico para uma
negociação e propor um modelo de atendimento fez com que
um novo clima fosse instaurado entre os seus membros. ‘‘Nós
estamos tentando manter o corpo clínico mais próximos da parte
administrativa. Isso faz parte das diretrizes do hospital. Trazer o
corpo clínico como parceiro para conseguirmos gerenciar bem o
serviço final onde eles estão atendendo. Todas as negociações

estão sendo feitas com o corpo clínico efetivamente, expondo
quais são os nossos problemas o que precisa ser resolvido. Com
essa parceria o hospital vem retomando a sua credibilidade e o seu
crescimento’’.
Para o médico intensivista da UTI do Hospital São João de
Deus, Dr. Marcone Lisboa (foto), o primeiro contato com a nova
direção foi muito satisfatório. Naquele momento ele se sentiu
parte da instituição, pois tomou conhecimento das metas de
qualidade para o gerenciamento da UTI Adulto. ‘‘Tive ali uma
sensação de confiança. Foi transmitido uma expectativa favorável
diante do diagnóstico que foi dado da questão operacional,
financeiro e do contexto hospitalar. Foi exposta uma avaliação
mais aprofundada e com mais consciência da UTI em relação ao
que já vimos em outros momentos do hospital’’, explica Marcone.

Dentro dos próximo dias, algumas clínicas que ainda não se
reuniram com a direção serão convidadas para tomarem
conhecimento das propostas do hospital.

Secretário Estadual de Saúde cumpre agenda no HSJD e ACCCOM
Em passagem por Divinópolis, no último dia 16 de
dezembro, o Secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais,
Nalton Sebastião Moreira da Cruz (à direita na foto),
acompanhado pelo promotor de justiça, Gilmar de Assis (à
esquerda), participou de diversos momentos no Hospital São
João de Deus e na ACCCOM - Associação de Combate ao Câncer
do Centro-Oeste de Minas.
O primeiro compromisso foi se reunir com os membros da
Comissão Interventora do HSJD para analisar os três primeiros
meses de gestão. Em seguida o Secretário seguiu para a sede
administrativa da ACCCOM, onde foi recebido pela direção da
associação, conheceu os trabalhos desenvolvidos pela entidade
em parceria com o Hospital São João de Deus e a importância da
mesma para a sociedade de Divinópolis e região. Ele ainda
tomou conhecimento da história e dos projetos desenvolvidos
pela entidade, como por exemplo, o Centro de Diagnóstico da
Mulher, previsto para ser entregue em agosto de 2017.
Já no final do dia, Nalton participou de uma coletiva de

imprensa promovida pelo Hospital São João de Deus e encerrou
sua agenda de compromissos participando de uma reunião com
a clínica de Ortopedia.
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Hospital São João de Deus inicia planejamentos estratégico
para 2017 - 2018
Todos nós traçamos objetivos na vida para que possamos
equilíbrio das contas do hospital, porém aqui ele não se suporta.
atingir determinadas metas, seja ela em um curto, médio ou
Então nós precisamos da contribuição da comunidade de acordo
longo período de tempo. Assim como nós, as empresas também
com sua disponibilidade e confiabilidade que ela tem com o
possuem essa missão. O planejamento possibilita que uma
hospital para que ela nos ajude a suportar essa estrutura que vai
instituição desenvolva um conjunto de tarefas maiores, de
prestar com certeza um serviço de muito boa qualidade para a
maneira disciplinada e organizada, visando atingir objetivos que a
população”.
levarão a um futuro melhor.
Para a criação e execução desse planejamento é
fundamental a participação de todos os agentes que atuam na
empresa, independente do cargo em que atuam. Todos são
essenciais no processo de criação ou execução do planejamento.
Para isso, o Hospital São João de Deus iniciou no mês de
dezembro, as primeiras reuniões para definição das etapas de
criação de seu planejamento estratégico. Desta forma, as
lideranças foram convocadas a participarem de vários momentos
para o fortalecimento de ideias e intenções de melhorias para a
empresa de maneira flexível, didática e dinâmica.
Para a superintendente do Hospital São João de Deus, Elis
Regina Guimarães, apesar do planejamento ser compacto para a
sua execução em dois anos, ele é fundamental para que todos
colaboradores possam focar seus trabalhos com vistas a um único
Status
objetivo. “Infelizmente nós estamos conseguindo fazer o
No momento o planejamento estratégico está em uma fase
planejamento estratégico somente a curto prazo, pois ele tem
intermediária com toda a identidade e objetivos definidos. A
duração de dois anos devido ao pouco tempo que nós temos na
partir de agora serão esboçados todos os indicadores para medir
instituição. Mas o planejamento estratégico utilizando a
o planejamento, estabelecer as metas, elaborar os projetos e
metodologia do BSC que é o Balance Scorecard é essencial,
ações e colocar em execução todo o planejamento.
porque além de traçar o que é importante para o hospital, onde
Apesar de envolver até o momento apenas os gerentes,
ele quer chegar, ele não esquece de nenhum aspecto que serve
coordenadores e supervisores (foto), o planejamento contará nas
de estrutura para qualquer empresa como por exemplo as
próximas fases com a participação de todos colaboradores do
pessoas, que são os nossos colaboradores, nossos médicos e o
hospital que com sua parcela de contribuição será essencial para
processo que não pode ser mal estruturado porque você perde
a melhoria da instituição. “Precisamos também que a pessoa lá da
muito tempo e força de trabalho”, explica.
ponta, que está envolvida com o nosso cliente, perceba que é
Dentro do planejamento estratégico também está incluída
necessário que ela aumente a sua produtividade, que ela seja
a perspectiva financeira. Ela é fundamental para a previsão das
econômica em cada coisa que faz. Precisamos que ela perceba se
receitas e despesas, criando uma estimativa dos meios financeiros
existem outras formas de fazer algo que nos trará economia e
que serão necessários para o futuro e para a manutenção da
redução no tempo da tarefa para que possamos diminuir o custo
empresa. “Temos que traçar pelo menos a curto prazo qual é a
e sendo assim cada um dará sua contribuição para o hospital!”,
perspectiva de receita e de despesa.
relata a superintendente.
O hospital tem viabilidade
Viabilidade do HSJD
“Precisamos também que a pessoa lá da ponta,
econômico/financeira? Se sim,
D
e acordo com o
que está envolvida com o nosso cliente, perceba
então vamos dar continuidade.
cronograma estabelecido, a
Deu-se a sequência nos projetos, que é necessário que ela aumente a sua produtividade, expectativa é que na segunda
que ela seja econômica em cada coisa que faz.’’
precisamos agora saber como está
quinzena de fevereiro seja
nosso fluxo de recebimento, e qual
f i n a l i z a d o o p l a n e j a m e nto
Elis Regina Guimarães
o prazo médio de pagamento e
Superintendente Geral do HSJD
estratégico do HSJD. A partir de
prazo médio de recebimento”,
então, será divulgada uma previsão
explica Elis Regina.
de data que sinalizará a viabilidade econômico/financeira do
Por fim, sobre o planejamento estratégico a
Hospital São João de Deus. Apesar de acreditar na continuidade
superintendente destaca que também será fundamental resgatar
dos serviços prestados pela unidade, Elis Regina afirma que o
o perfil filantrópico da unidade de saúde, mas que para isso será
fator que mais preocupa no momento é o cumprimento das
essencial estabelecer parcerias com a comunidade de forma com
verbas que o hospital tem direito e que está contida no Plano
que ela possa contribuir para a recuperação e continuidade dos
Orçamentário Anual – POA da instituição. Segundo ela, os valores
serviços prestados à sociedade. “O São João de Deus é um
tem que chegar conforme programado para garantir a
hospital que na sua essência quer tratar aquele paciente que
continuidade dos atendimentos pelo HSJD. “O SUS creditando
precisa do atendimento, mas que não tem condições financeiras.
em nossa conta em tempo hábil, imaginamos que até o final do
E para tratar esse paciente nós temos o SUS, que devido sua tabela
ano conseguiremos o equilíbrio econômico/financeiro da
deficitária não se suporta por si só. Temos até 40% dos
instituição. Depois partimos para a segunda etapa de fazer outro
atendimentos voltados aos convênios. Eles contribuem para o
esforço que é para sobrar dinheiro, para que assim possamos
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Confraternizações

Crianças da pediatria recebem visita do Papai Noel

A chegada do Natal sempre vem acompanhada de muita
magia e alegria para as nossas vidas e ainda mais para as crianças
que aguardam ansiosamente pelos presentes distribuídos pelo
Papai Noel.
Assim como todos os anos, neste Natal o Hospital São João
de Deus recebeu no setor de pediatria diversos voluntários que

Superintendente deixa
mensagem aos colaboradores
durante Missa da Luz
Para celebrar o natal e o ano novo junto aos colaboradores,
o HSJD realizou no dia 22 de dezembro, a Missa da Luz.
Presidida pelo Pe. Casimiro, a celebração contou com a
participação de representantes da comunidade e da direção do
Hospital. Ao final da missa, a Superintendente, Elis Regina
Guimarães, fez seu discurso agradecendo a parceria e confiança
de todos colaboradores. ‘‘Gostaria de agradecer a vocês, pois
nestes três meses de gestão, apesar dos pesares, vocês
acreditaram, se mantiveram firmes e estão demonstrando essa
alegria a cada momento que eu ando pelos corredores do
hospital. No ano de 2017 vamos precisar cada dia mais de vocês
porque a missão é árdua e o dinheiro ainda é curto’’.
Para 2017, a superintendente reforçou sobre a importância
do apoio da comunidade para continuar com as ações de
melhoria para o Hospital. ‘‘Para o próximo ano venho trazendo
uma proposta, que além de ter um grande parceiro que é o poder
público e a saúde suplementar, vamos ter também um grande
parceiro da nossa base, que é a filantropia, representada pela
comunidade. Ela vai trazer não só seu carinho, seu cuidado, mas
também a sua doação, para que possamos melhorar o hospital’’.
Por fim ela ainda destacou a missão de cada um dos
colaboradores, principalmente neste natal. ‘‘Para quem trabalha
numa instituição de saúde, o Natal é especial e a nossa missão é
cuidar do outro. Nós estamos com Deus sempre, o ano todo, mas
neste natal e em todos os natais nós temos uma missão a cumprir
que é pedir a Deus força, aceitação e humildade para que nós
possamos cuidar dessas pessoas, dos nossos pacientes’’, finalizou.
Para encerrar as celebrações natalinas, o HSJD recebeu a
presença do Bispo Dom José Carlos, que celebrou a Missa de
Natal, no domingo, dia 25, pela manhã.

vieram distribuir presentes para as crianças internadas, como por
exemplo, um grupo de amigos da cidade de Araújos. De acordo com
Geraldo Ésio da Silva, este foi o segundo ano consecutivo que o
grupo esteve presente com esta ação no Hospital. ‘‘Nos sentimos
muito gratificantes em fazer essa ação social, pois ajudar ao próximo
é sempre muito bom. Nossa turma se reúne todo ano para distribuir
os presentes. Ficamos muito emocionados durante nossa passagem
pelo São João de Deus, principalmente com uma criança que fazia
aniversário naquele dia’’, revelou.
Quem organizou a vinda dos grupos de voluntários foi a
Pastoral de Humanização e Voluntariado - PHV. Maria do Carmo
Azevedo, coordenadora do setor, falou sobre a importância de
receber ações como estas no processo de humanização hospitalar.
‘‘É uma parceria que o hospital tem com a comunidade, permitindo
a eles desenvolverem suas ações em nossa instituição. Nosso papel é
sempre instruí-los dentro do processo de humanização, respeitando
e preservando a imagem e o espaço de nossos pacientes’’.
Além do grupo de amigos estiveram também no HSJD
distribuindo presentes para as crianças da pediatria os ‘‘Doutores
Palhaços de Divinópolis’’, ‘‘Grupo IESA’’ e o ‘‘Grupo de Amigas da Vovó
Noel’’

Voluntários e membros do GTH
realizam festiva de final de ano
Setenta voluntários do HSJD estiveram presentes na
confraternização de final de ano do grupo, realizada no dia 03 de
dezembro, em um sítio aqui em Divinópolis.
Durante o encontro foram realizados vários momentos com
dinâmicas, apresentação do Coral Voluntário, danças e
distribuição de uma pequena lembrança para os convidados.
Além desta confraternização, os membros do GTH - Grupo
de Trabalho e Humanização do HSJD, também realizaram uma
festiva de final de ano. Para o momento 23 membros do grupo se
reuniram, fizeram um balanço das ações realizadas no ano,
trocaram presentes e receberam uma homenagem por parte da
Pastoral de Humanização e Voluntariado - PHV.
Comemorações como estas são uma forma de agradecer
aos voluntários e membros do GTH pelos trabalhos realizados de
forma gratuita durante todo o ano nos setores operacionais e de
internação. É o verdadeiro reconhecimento de que são especiais e
que estão servindo ao próximo, sendo verdadeiramente úteis.
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Unidade de Nefrologia recebe doação de televisores
Equipamentos serão instalados nas salas de hemodiálise
A tarde do dia 20 de dezembro foi muito especial para os
pacientes e colaboradores da Unidade de Nefrologia do Hospital
São João de Deus. Os membros do Moto Grupo ‘‘Paz e Bem’’
realizaram no pátio da unidade de saúde a doação de seis
televisores LCD para a ADORTRANS – Associação dos Doentes
Renais e Transplantados, que por sua vez, repassaram à Unidade
de Nefrologia do Hospital São João de Deus para que fossem
instaladas nas salas de hemodiálise, beneficiando assim dezenas
de pacientes em tratamento.
Para receber a doação do Moto Grupo, a ADORTRANS foi
representada pelo seu Presidente Maldo de Oliveira. Para ele esta
doação trará muito mais conforto e bem estar aos pacientes em
tratamento de hemodiálise, uma vez que os televisores serão
instalados em salas que ainda não possuem o equipamento. “Essa
doação é de um grande significado para mim pois os pacientes
ficam até quatro horas ligados nas máquinas e muitos deles ainda
não contam com uma televisão para
seu entretenimento. Fico agradecido
pelo trabalho que realizamos e pela
doação do Moto Grupo ‘‘Paz e Bem’’.
Queremos continuar nossos
trabalhos e fazer muito mais pelos
pacientes da Nefrologia do HSJD”,
destaca.
Criado em março de 2014, o
Moto Grupo tem desenvolvido
muitas ações sociais beneficiando
famílias carentes e entidades por
meio de diversas doações. Para o
Presidente do Moto Grupo ‘‘Paz e
Bem’’, Ronaldo Ferreira essa

campanha foi de grande sucesso e veio fechar o ano com
chave de ouro, pois a meta foi atingida e o número de
televisores doados, triplicados. “Nossa meta era conseguir ao
menos dois televisores e nós conseguimos seis. Graças ao
apoio de todos os membros e do vice-presidente Éder Hilarino,
o Moto Grupo ‘‘Paz e Bem’’ realizou durante o ano seis grandes
campanhas, sempre ajudando alguém ou alguma instituição.
Estamos muito felizes em encerrar 2016 com a entrega destes
televisores que beneficiarão os pacientes da Nefrologia”.
Para receber os televisores, representando o Hospital
São João de Deus esteve presente a supervisora
administrativa, Priscila Helena. Segundo ela, essa doação trará
mais comodidade e bem estar aos pacientes que passam por
tratamento renal na unidade. “Vejo a ADORTRANS como nossa
parceira no que diz respeito ao bem estar dos nossos
pacientes. E gestos concretos como estes que acabamos de ter
aumentam ainda mais nossa
vontade de contribuir para que
nossos pacientes se sintam
acolhidos no setor da Nefrologia”,
relata a supervisora.
A entrega dos televisores foi
a c o m p a n h a d a p o r d i ve r s o s
pacientes e colaboradores que
foram servidos de um lanche
patrocinado pela ADORTRANS. O
evento ainda contou com a
participação dos membros dos
Doutores Palhaços que alegraram
a tarde de quem passou pela
Unidade Nefrológica.

Colaboradores recebem homenagem de Natal
A manhã do dia 13 de dezembro foi muito especial para os
colaboradores do HSJD. Pela primeira vez nos últimos 10 anos,
eles foram homenageados com uma cesta de natal para que
pudessem desfrutar do final de ano junto às suas famílias. Esta foi
uma forma singela de expressar gratidão pela dedicação e
trabalho de cada um dispensado à instituição.
A ação surpreendeu muitos colaboradores, já que não
esperavam por essa atitude. Maria Izabel Clemente é funcionária
do bloco cirúrgico há 32 anos e disse que há tempos não via uma
atitude tão simples e importante para a valorização dos
profissionais. “Acho muito importante esse reconhecimento. Digo
isso pelo meu setor onde todos ficaram felizes com a notícia. Todo
agrado é muito bem vindo, mas essa homenagem foi uma grande
surpresa para todos nós, porque há anos não temos uma
homenagem como essa”.
Já para Rosângela Gonçalves Silva, do setor de Central de
Guias, essa atitude demonstra reconhecimento, já que durante
sete anos de trabalho na instituição ela nunca recebeu uma
homenagem como essa. “Eu adorei, fiquei muito surpresa e
emocionada, porque ninguém esperava por isso. Foi uma atitude
muito bonita por parte da direção e de todos envolvidos. Isso é

importante para nós funcionários, uma forma de
reconhecimento do nosso trabalho. Senti que fomos lembrados,
que fazemos parte e somos importantes para a recuperação do
Hospital. Durante todos os anos de trabalho, não me lembro de
receber uma lembrança para que possamos ser reconhecidos
por fazer parte dessa equipe”, agradece a colaboradora.

Cá
entre
nós
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Para aqueles que exageraram nas festas do final de ano, nutricionista
dá dicas importantes para auxiliar a recuperação do organismo
Com a chegada das festas de final de ano, chega também
a preocupação com os excessos alimentares e o que isso pode
significar na balança dias depois. Para as pessoas que
cometeram abusos nas festas de Natal ou de Ano Novo, a dica é
investir em um processo detox.
Neste mês, levamos até você leitor, uma entrevista com a
nutricionista do Hospital São João de Deus, Ana Paula
Cordeiro, que nos dá a seguir algumas dicas importantes de
recuperação do organismo pós-festas.
Em períodos festivos há algum truque ou hábito
alimentar que ajude com que as pessoas não extrapolem
tanto na alimentação?
O ideal é que as pessoas avaliem sua alimentação antes
de cometerem exageros. Caso desejem se alimentar bem,
deixem para abusar apenas e exclusivamente naquela
refeição (na ceia, por exemplo) e não o dia todo. O ideal é que
se faça escolhas saudáveis, como por exemplo, se
alimentando de saladas e frutas que são ricas em fibras e
causam saciedade.
As carnes, ricas em proteínas, também tem o poder
sacietógeno. Então opte pelas carnes magras como aves,
peixes e nada de carnes de porco, lombo ou pernil.
Se consumir bebidas alcoólicas, opte por consumir em
pouca quantidade e que intercale sempre com água.
Quais são os males que o excesso na alimentação de
final de ano traz para a saúde das pessoas, visto que a
alimentação destas datas são
comidas mais pesadas
acompanhadas de muita
bebida?
O excesso e o abuso
alimentar seja em qual for a época,
alem do ganho de peso e da
indisposição momentânea, pode
causar uma grande alteração no
metabolismo. Aumenta as
glicemias, devido ao consumo de
doces em excesso, aumento do
colesterol por causa do teor de
gordura das preparações, além de
danos hepáticos e renais causados
pela bebida. O organismo fica
inflamado devido ao consumo de
alimentos pró -inflamatórios
como doces, álcool, gorduras,
refrigerantes e industrializados
em geral.

Currículo
Ana Paula Cordeiro é nutricionista do Hospital São João de
Deus desde o ano de 2011. Formou-se em Nutrição pela
Unifenas - Campus Divinópolis, em 2010. Especialista em
Terapêutica Nutricional pela Universidade Federal de Alfenas UNIFAL e em Nutrição Clínica e Esportiva pela IPGS - Instituto
de Pesquisa em Gestão de Saúde

É indicado o consumo de medicamentos para ajudar
na digestão ou o melhor é que o organismo se recupere
naturalmente?
Não é indicado o uso de medicamentos para auxiliar na
digestão. O melhor é deixar que o organismo se recupere
naturalmente. Uma dica para auxiliar na digestão é o consumo
de frutas cítricas, ricas em vitamina C e fibras como abacaxi,
laranja, limão, kiwi. Ingerir meio limão em 100ml de água em
jejum auxilia bem na digestão dos alimentos. Alguns chás
também são utilizados para o processo, como chá de hortelã.
Após o período de festas quando voltamos à nossa
rotina diária, é possível que o organismo se recupere
facilmente das extravagâncias?
É possivel sim se recuperar da extravagância das festas de
final de ano, mas desde que se crie uma rotina de bons hábitos
alimentares e de atividade física.
O que devemos fazer pós festas para desintoxicar o
organismo?
Para detoxifixar o organismo o ideal e ter uma
alimentacao saudável optando por alimentos integrais,
saladas, grãos, carnes magras e frutas, associadas com a
atividade física. O ômega 3 é um suplemento alimentar
excelente para diminuir a inflamação do organismo, mas é
importante que se procure um nutricionista para saber a
dosagem correta. O consumo de água deve ser alto para a
hidratação corporal e os chás como o chá verde, hibiscos e
cavalinha podem fazer parte da alimentação por serem
diuréticos e ricos em antioxidantes. Eles auxiliarão a eliminação
das toxinas do organismo. O suco verde e os suchás são uma
ótima pedida para auxiliar nesse processo. Veja a receita abaixo:
DICA DETOX

SUCHÁ
INGREDIENTES:
1 fatia de abacaxi
1 folha de couve
1 rodela pequena de gengibre
3 folhinhas de hortela
Suco de ½ limão
250 ml de cha verde
MODO DE PREPARO:
Bata tudo no liquidificar. Beba em jejum e sem coar. Terá maior
absorção dos nutrientes, rico em fibras, auxiliará no intestino e
na diurese.

