Relatório Anual de Atividades
Exercício 2019
1. INTRODUÇÃO
A Fundação Geraldo Corrêa – Complexo de Saúde São João de Deus, doravante
denominada CSSJD, é uma pessoa jurídica de direito privado de caráter beneficente e
assistencial, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 20.146.064/0001-02, com sede e foro
em Divinópolis, reconhecida de Utilidade Pública Federal em 24 de Agosto de 1970 e
Filantrópica com certificado emitido pelo Departamento de Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social em Saúde (CEBAS-SAÚDE).

O CSSJD está inserido na Região Assistencial Ampliada Oeste, que tem em Divinópolis sua
referência e também a cidade com maior população. A Região Assistencial Ampliada Oeste
é uma das 13 (treze) regiões do Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma área composta
por 6 (seis) regiões de saúde. Ao todo, são 53 municípios e uma população que supera a
marca de 1.3 milhão de vidas.
No que diz respeito a sua estrutura assistencial, a Região Assistencial Ampliada Oeste
possui 37 hospitais, que atendem SUS, dos quais o CSSJD é o único credenciado para a
prestação de serviços de alta complexidade, o que reforça seu papel de referência para a
região no que diz respeito a esta natureza de complexidade, juntamente com os serviços de
urgência e emergência prestados pelo hospital para os demais 54 municípios da região.
A partir de 08 de setembro de 2016, foi iniciado, sob liderança do Coordenador do
CAOSAÚDE e Promotor de Justiça Gilmar de Assis, juntamente com o Promotor de Justiça
de Defesa da Saúde Nélio Costa Dutra Júnior, um novo Processo de Intervenção no
CSSJD, em sucessão ao processo de intervenção iniciado em set/2013, desta vez em
formato mais amplo, com participação do Ministério da Saúde - MS, da Secretaria Estadual
de Saúde – SES-MG, da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis – SEMUSA e do
Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais (COSEMS),
fortalecendo o compromisso dos entes responsáveis pelos repasses dos recursos públicos
do Sistema Único de Saúde – SUS.
Em 08 de setembro de 2016, iniciou-se o ciclo de uma nova gestão para o CSSJD,
assumindo como superintendente Elis Regina Guimarães.

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 2019
O diagnóstico realizado nos primeiros dias da nova gestão constatou a inexistência de
Planejamento Estratégico bem como Orçamentação, Fluxo de Caixa e Sistema que
garantissem a Qualidade e a Segurança do Paciente. no CSSJD. Além do longo período
sem estratégia, o contexto da nova intervenção tornou ainda mais importante iniciar um
novo ciclo de gestão e organização dos processos e da assistência já que várias clínicas
estavam fechadas, sem atendimento ao público.
Foram seis as etapas da metodologia (BSC – Balanced Score
construção da estratégia do CSSJD, a saber:

Card) utilizada para a

1. Construção de premissas (definição de negócio e identidade organizacional);
2. Grandes escolhas (diretrizes, objetivos e mapa estratégico);
3. Desdobramento da estratégia (portfólio de iniciativas do CSSJD);
4. Execução da estratégia;
5. Monitoramento da Estratégia;
6. Atualização do planejamento estratégico, estendendo o ciclo para o horizonte 20192020.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Proporcionar modelo de referência em capacitação dos profissionais, produzindo
conhecimento através de inovação e aplicabilidade.
2. Consolidar e promover o desenvolvimento profissional por meio do ensino e da pesquisa
3. Consolidar a gestão de processos com foco na certificação ONA e ISO.
4. Implantar a Gestão de Corpo Clínico, convergindo assistência e gestão.
5. Implementar a metodologia Lean nos principais macroprocessos com foco no cliente e
nas linhas cuidado
6. Implantar o Sistema de Gestão MV em sua máxima capacidade para aprimoramento de
processos, análises e tomadas de decisão
7. Expandir a operação e ser efetivo na geração de novos negócios e de novos modelos de
remuneração.
8. Fortalecer o relacionamento com operadoras, clientes corporativos e pacientes
particulares
9. Fortalecer a marca como referência nos modelos de excelência no atendimento,
assistência, ensino e pesquisa
10. Desenvolver novas formas de incremento de receitas e redução de custos, com vistas ao
cumprimento orçamentário e alcance de resultados econômico-financeiros.
11. Buscar apoio da comunidade para consolidação de um Complexo moderno e inovador

MAPA ESTRATÉGICO 2019/2020

Visão: Consolidar-se, com apoio da Comunidade, como Complexo de Saúde moderno e inovador para todo o mercado de saúde de Minas Gerais.

Ampliar e fortalecer o apoio da
sociedade para consolidação de um
complexo moderno e inovador

Filantropia

Financeira

Equilíbrio da produção do SUS frente à demanda assistencial
dos entes públicos e o CSSJD, sem comprometer os
requisitos da filantropia, a contratualização, o resultado
econômico e os recebimentos financeiros

Cliente e
Mercado

Consolidar os novos negócios
como forma de expansão da
saúde suplementar

Processos
Internos

Aprendizado e
Crescimento

Consolidar o DRG, ONA e ISO como
ferramenta na melhoria da gestão de
processos, assistência e do
resultado econômico-financeiro

Desenvolver novas formas de incremento de receitas e
redução de custos, com vistas ao cumprimento
orçamentário e o alcance de resultados econômicofinanceiros

Fortalecer a marca como referência nos
modelos de excelência no atendimento,
assistência, ensino e pesquisa
Implantar o Sistema de Gestão (MV
SOUL) em sua máxima capacidade para
aprimoramento de processos, análises e
tomadas de decisão

Desenvolver as lideranças na
gestão e envolvimento das suas
equipes.

Fortalecer o relacionamento com
operadoras, instituições de ensino
e pacientes particulares
Implantar linhas de cuidado
focado na segurança e experiência
do paciente, garantindo geração
de valor

Promover e consolidar o
desenvolvimento profissional por
meio do ensino e da pesquisa

Missão: Ser um Complexo de Saúde excelente no cuidado, na medicina e na produção do conhecimento, essencialmente humano e caloroso,
garantindo a sustentabilidade econômica e financeira.

3. PRINCIPAIS RESULTADOS ASSISTENCIAIS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E SAÚDE SUPLEMENTAR
(CONVÊNIOS E PARTICULAR)

3.1 AVALIAÇÃO CONTRATUALIZAÇÃO 2019 - POA (PLANO OPERATIVO)

Complex.
Meta
MC Amb
41.970
MC Hosp
6.150
AC Amb
37.812
AC Hosp
2.328
UTI
6.210
FAEC
Total
94.470

POA 01/2019 a 06/2019
Quant
Valor
Realizado Diferença %
Meta
Realizado Diferença %
57.232
15.262
36%
426.297
503.907
77.610
5.010
-1.140
-19% 7.602.375 5.350.363 -2.252.012
49.406
11.594
31% 6.494.319 7.605.050 1.110.731
2.227
-101
-4% 9.150.203 8.522.107
-628.096
6.488
278
4% 2.638.705 4.481.387 1.842.682
4.186.295 3.761.680
-424.615
120.363
25.893
27% 30.498.194 30.224.493
-273.701

18%
-30%
17%
-7%
70%
-10%
-1%

 Meta Quantitativa: extrapolada em 27%.
 Meta Financeira: Menor 1%. Não alcançada devido a não governabilidade na regulação da Porta de Entrada
da Média e Alta Complexidade Hospitalar.
 Os Quantitativos referentes a meta de Radioterapia Na AC AMB sofreram queda após 05/2019 uma vez que houve
publicação de nova formato de faturamento (de Campo para Pacote).
Fonte: Tabwin

3.2 EVOLUÇÃO DE LEITOS

Leitos = + 66| + 23%
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3.3 NÚMERO DE INTERNAÇÕES

∆ SUS: - 223|- 18%
∆ SS: - 249|- 40 %
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3.4 TAXA DE OCUPAÇÃO

Fonte: Aplicativo Transparência CSSJD

3.3 NÚMERO DE PACIENTES-DIA

∆ SUS: -1.084|-19%
∆ SS: -1.298|- 46%
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Obs.: A queda de Pacientes-dia em Março e Abril de 2020 deve-se ao fato de Decreto Municipal proibindo cirurgias Eletivas

fev/20 mar/20 abr/20

Fonte: Aplicativo Transparência CSSJD

3.4 NÚMERO DE CIRÚRGIAS REALIZADAS

∆ SS: - 245|- 57%

∆ SUS: - 201|- 32%
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Obs.: A queda de Cirurgias em Março e Abril de 2020 deve-se ao fato de Decreto Municipal proibindo Cirurgias Eletivas

3.5 NÚMERO DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Fonte: Aplicativo Transparência CSSJD

3.6 NÚMERO DE PARTOS REALIZADOS

Fonte: Aplicativo Transparência CSSJd

3.7 NÚMERO DE EXAMES DE IMAGEM

3.8 SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA
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Fonte: Aplicativo Transparência CSSJD

3.9 SESSOES DE RADIOTERAPIA
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3.10 SESSÕES DE HEMODIÁLISE
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4. PRINCIPAIS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS
Desde o início da nova intervenção administrativa no CSSJD, a gestão do Complexo tem
atuado no sentido de reerguer e tornar sustentável econômica e financeiramente esta
importante Instituição filantrópica, referência em Alta Complexidade e em Serviços de
Urgência e Emergência para 53 municípios da Região Assistencial Ampliada Oeste de
Minas Gerais, onde residem 1,3 milhão de vidas.
O resultado de 2019 demonstra melhoria significativa nos indicadores Grau de
Endividamento e Índice de Liquidez Geral.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GRAU DE ENDIVIDAMENTO
PASSIVO EXIGIVEL (CP E LP)
ATIVO TOTAL
GRAU DE ENDIVIDAMENTO

12/2016
133.255,00
57.908
230,12%

12/2017
130.924
115.849
113,01%

12/2018
138.569
137.897
100,49%

12/2019
138.095
150.626
91,68%

Grau de Endividamento em janeiro de 100,20%, encerrando dezembro em 91,68%. Sendo
Passivo Total de R$ 138.094.823,88 ( cento trinta oito milhões, noventa quatro mil,
oitocentos e vinte três reais, oitenta e oito centavos ) para Ativo Total de R$ 150.626.177,36
( cento cinquenta milhões, seiscentos vinte seis mil, cento setenta sete reais, trinta seis
centavos )
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
ATIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

12/2016
57.908
133.255
0,43

12/2017
115.849
130.924
0,88

12/2018
137.897
138.569
1,00

12/2019
150.626
138.095
1,09

Índice de Liquidez Geral demonstra a capacidade da instituição em pagar suas dívidas em
comparação aos direitos realizáveis (Ativo) e as exigibilidades (Passivo). Para cada R$ 1,00
(um real ) de Passivo, temos R$ 1,09 ( um real e nove centavos ) de Ativo.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Inexistente até o início do novo ciclo de gestão, o primeiro Planejamento Orçamentário foi
desenvolvido para 2017 a despeito de um conjunto crítico de fatores: ausência de série
histórica e de um sistema orçamentário para tratamento sistêmico das informações.
Atualmente, o orçamento é acompanhado mensalmente por todas as áreas do CSSJD
sendo feitas as análises críticas e planos de ação para ajuste ao orçado.

Resultado Acumulado 2019
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-

13.202.735

2.575.070
Orçado

Realizado
Orçado

Realizado

EVOLUÇÃO DRE – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

-

2016
110.280
94.013

AV
100%
-85% -

2017
144.612
112.967

AV
100%
-78% -

2018
162.513
131.283

AV
100%
-81% -

2019
173.530
139.528

AV
100%
-80%

DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINAL
-

17.114
13.996
14.843

-16% -13% -13%

8.707
10.757
12.181

-6% -7% 8%

14.159
10.175
6.896

-9% 72% 4%

13.171
7.628
13.203

-8%
8%
8%

TOTAL RECEITAS
CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS

5. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DO CSSJD

CADEIRAS HEMODIÁLISE

Sempre pensando no conforto dos nossos pacientes, o Complexo de Saúde São João de
Deus está substituindo todo o mobiliário das salas de hemodiálise da Unidade de
Nefrologia.

MESA BARIÁTRICA – CENTRO CIRÚRGICO

O novo equipamento permite uma angulação ainda mais precisa para a realização das
cirurgias bariátricas. Além destes procedimentos, a nova aquisição beneficiará também
outras especialidades, tais como: cardiologia, ortopedia e cirurgia geral.

SUBSTITUIÇÃO DE UM TECLADO PARA APARELHO DE ULTRASSON GE VIVED T8

Esta aquisição visa manter a eficiência de nossos serviços, uma vez que os exames de
ultrassom são indispensáveis para os nossos pacientes.

6. ATIVIDADES ABERTAS COM A COMUNIDADE
O CSSJD além de prestadora de Serviços de Saúde, também presta serviços à comunidade
por meio de atividades que buscam a promoção da saúde, prevenção de doenças e
capacitação de pessoas dentre outros. Em 2019, destacamos algumas das ações realizadas
com a Comunidade.
16/01/19 ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO JOÃO DE DEUS RECEBE NÚMERO
RECORDE DE INSCRIÇÕES PARA CURSO TECNICO
Por toda a sua tradição e pioneirismo e diante da grande procura pelo curso, a Escola de
Enfermagem trouxe como grande novidade a abertura de vagas para o curso Técnico de
Enfermagem, no turno vespertino, o que possibilitou à instituição atingir um número recorde
de inscrições.
Para receber os novos alunos, durante o período de férias, a Escola de Enfermagem
promoveu uma reestruturação em seu espaço físico, ampliando três de suas salas. De
acordo com a auxiliar de engenharia do HSJD, Amanda Gontijo Xavier, a reforma
proporcionará maior conforto para os alunos. “Entre as principais mudanças na estrutura
física da instituição estão a ampliação de duas salas de aulas e um laboratório para
atividades práticas, pintura e instalação de novas lousas. Além disso, todas as portas das
salas de aulas, foram substituídas”.

Mais de quatro mil profissionais foram formados ao longo dos 52 anos de fundação da
instituição, criada para qualificar profissionais para atuar principalmente no Hospital São
João de Deus. Para cada turma, são oferecidas 70 vagas e de acordo com os dados da
Escola, aproximadamente 50 alunos se formam ao final do curso.
Além das aulas feitas dentro das dependências da escola, os alunos contam com o estágio
supervisionado que é realizado no HSJD onde os futuros profissionais atuam em todas as
áreas do hospital como: pediatria, ambulatório, oncologia, centro cirúrgico, áreas de
internação e UTI.
Durante estes anos de estudos, os alunos ainda tem a possibilidade de obter um desconto
de 60% no valor na mensalidade. Para isso, os mesmos devem cumprir um estágio extra no
hospital de quatro horas diárias, em escala alternada.

(08/02/19) COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS
DOAÇÕES PARA VÍTIMAS DO DESASTRE EM BRUMADINHO

ARRECADA

Após o rompimento de uma barragem da mineradora Vale do Rio Doce, na cidade de
Brumadinho/MG no último dia 25, o Complexo de Saúde São João de Deus e a Paróquia
São Judas Tadeu fizeram campanha em prol da população afetada pelo mar de lama e
arrecadaram mantimentos, fraldas descartáveis, leite, roupas e sapatos para doação.
O CSSJD contou com o apoio de seus colaboradores e voluntários que ajudaram com
produtos diversos. Já a Paróquia de São Judas tomou frente no envio de todas as doações,
inclusive, com a participação efetiva do pároco responsável, Pe. Carlos Henriques Alves que
esteve pessoalmente com as famílias atingidas.

(20/02/19) COMPLEXO DE SAÚDE ENTREGA A MAIS NOVA E MODERNA
MATERNIDADE DE ALTO RISCO DA REGIÃO!
Foi pensando nas mais de 300 gestantes que vem ao São João de Deus todos os meses,
que o Complexo de Saúde iniciou no dia 20 de fevereiro de 2020, as atividades na nova
Maternidade de Alto Risco, que recebeu grandes e importantes melhorias em sua estrutura.
Com a abertura das atividades, a nova Maternidade conta com 11 quartos em um espaço
confortável, moderno, mais amplo e com total acessibilidade. Dentre os quartos
disponibilizamos de uma suíte com um espaço ainda maior, 10 apartamentos e uma Sala de
Cuidados com o Bebê.

(14/03/19) COMPLEXO DE SAÚDE PROMOVE ATIVIDADES NO DIA MUNDIAL
DO RIM

No dia 14 de março de 2019, a Unidade de Nefrologia do Complexo de Saúde São João de
Deus (CSSJD), em parceria com a Universidade de São João Del-Rey (UFSJ), promoveram
atividades especiais voltadas à comunidade para marcar a passagem do Dia Mundial do
Rim. A iniciativa está alinhada à campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN)
para a data, que terá como tema “Saúde dos Rins para Todos”.
Os profissionais do Complexo de Saúde e a Liga de Nefrologia da UFSJ estiveram no
estacionamento do hospital para prestarem esclarecimentos sobre prevenção de doenças
renais, doação de órgãos, nutrição, medições e fizeram aferição de pressão arterial.
As instituições também preparam um Simpósio com o tema principal da campanha do ano,
com realização no auditório da UFSJ Campus Centro Oeste Dona Lindu. Os objetivos
destas atividades foram de promover a acessibilidade à informação e reduzir o impacto da
doença renal.
As palestras foram gratuitas e voltadas à comunidade em geral, aos representantes dos 54
municípios da Macrorregião Ampliada Oeste de Minas, acadêmicos e profissionais de saúde
e os participantes terão ainda certificados de participação.

(21/03/19) CLÍNICA DE ONCOLOGIA SÃO JOÃO DE DEUS É INAUGURADA
Foi pensando no conforto dos pacientes que recebem atendimento oncológico pela Saúde
Suplementar que o Complexo de Saúde São João de Deus inaugurou no dia 21 de março
de 2019, a sua nova Clínica de Oncologia. Localizado estrategicamente ao lado do CSSJD,
o espaço foi modernizado para acolher tanto os pacientes quanto os seus acompanhantes.
Em suas dependências a clínica conta com uma sala de emergência, três consultórios,
sendo um deles adaptado para os atendimentos de ginecologia, uma sala para o médico de
plantão, uma sala para a supervisão administrativa, uma recepção também climatizada e
uma sala externa para os acompanhantes. Para os pacientes em atendimento foi criada
uma ampla sala climatizada com nove boxes individuais para aplicações de quimioterapia,
espaço também preparado para receber pacientes acamados. Novos mobiliários com
televisores individuais com canais pagos, novas poltronas reclináveis e nichos em MDF para
que os pacientes possam guardar seus pertences, foram adquiridos.

Além de toda modernidade desse novo espaço, os pacientes contam com serviços
especializados em oncologia clínica, hematologia, cirurgia oncológica e radioterapia, que
serão ofertados pelo renomado Corpo Clínico da Unidade Oncológica do Complexo de
Saúde São João de Deus. Sendo assim, os pacientes terão ainda mais um respaldo quanto
ao seu bem estar, já que o Complexo de Saúde estará sempre preparado para atender
quaisquer intercorrências.

(22/04/2019) CUIDADO E AMOR ALÉM DA CURA: CSSJD DESENVOLVE
PROJETO DE CUIDADOS PALIATIVOS
Desde 2015, o então Hospital São João de Deus vem construindo o Projeto de Cuidados
Paliativos, voltado para a questão da humanização e da desospitalização. Agora em março
de 2019, a instituição deu início ao projeto sob orientação do Enfermeiro, mestre e doutor
em Cuidados Paliativos, Alexandre Ernesto Silva.
Segundo o Enfermeiro que é Professor Adjunto da Universidade Federal de São João Del
Rei - UFSJ, os “Cuidados Paliativos” são cuidados dispensados a uma pessoa em
condições ou doenças crônicas, graves, potencialmente irreversíveis e com potencial risco
de morte.
Diante da necessidade de atender estes enfermos, Divinópolis, por meio do Sistema Único
de Saúde, conta hoje com duas equipes que realizam o trabalho de atenção domiciliar, que
aborda de certa forma os Cuidados Paliativos. A primeira equipe contribui na
desospitalização de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento – UPA e
acompanhamento em domicílio. A outra equipe auxilia na desospitalização dos pacientes do
Complexo de Saúde São João Deus com as mesmas características da primeira equipe.

(10/04/2019) ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO JOÃO DE DEUS ORGANIZA
PALESTRAS GRATUITAS
A Escola Técnica de Enfermagem do Complexo de Saúde São João de Deus realizou no dia
10 de abril de 2019, mais um ciclo de palestras gratuitas e abertas a toda comunidade. O
projeto denominado “Saúde em Foco”, tem o objetivo de promover o debate sobre assuntos
diversos e atuais relacionados à saúde e ocorreu todas às quartas-feiras, sempre no
auditório Padre Casimiro, nas dependências do Complexo de Saúde São João de Deus –
CSSJD. Os responsáveis pelas palestras abaixo foram os alunos do último período do
Curso Técnico de Enfermagem.

(14/05/2019) CSSJD PROMOVE I SIMPÓSIO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
E PREVENÇÃO ÀS IRAS
As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), incluindo as infecções
hospitalares, são questões fundamentais de segurança do paciente por estar entre os
eventos adversos mais frequentes (e preveníveis) associados ao cuidado assistencial.
Assim, o I Simpósio associado ao assunto, organizado pelo Complexo de Saúde São João
de Deus teve como objetivo promover uma ampla discussão e reflexão sobre os diversos

aspectos, avanços e perspectivas da prevenção e controle de infecção na promoção de uma
assistência segura e de qualidade
O evento foi realizado no Teatro Municipal da Usina Gravatá, em Divinópolis, no dia 14 de
maio, das 18h30min. às 21h30min. As inscrições puderam ser realizadas pessoalmente na
Escola Técnica do Complexo de Saúde e foram abertas para público externo, se
estendendo aos Alunos da Escola Técnica do CSSJD.

(16/05/2019) COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS PROMOVE A 1°
JORNADA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
Com o intuito de levar informação à comunidade e formação científica aos médicos, aos
profissionais de saúde e acadêmicos de Medicina da região Centro-Oeste de Minas, o
Complexo de Saúde São João de Deus - CSSJD promoveram a 1° Jornada de Hipertensão
Arterial. A iniciativa é do setor de Cardiologia do CSSJD que preparou para os dias 16 e 17
de maio de 2019, diversas atividades em apoio à campanha do “Dia Mundial de Combate a
Hipertensão”.
Houve uma ação Social no pátio do estacionamento do CSSJD com a presença de
representantes das Ligas Acadêmicas da UFSJ (PRONEFRO – Liga de Nefrologia e
LACORDIS – Liga de Cardiologia) e da UIT (LANEFRO – Liga de Nefrologia), do setor de
Nefrologia e Cardiologia do Complexo de Saúde. Na ocasião houve panfletagem, aferição
de pressão arterial e a oportunidade de conversar com profissionais da área, além de tirar
as dúvidas sobre a enfermidade.

(24/05/2019) CLÍNICA DE ONCOLOGIA SÃO JOÃO DE DEUS PROMOVE
PALESTRA EM PARCERIA COM GRUPO ROCHE
A Clínica de Oncologia São João de Deus realizou a palestra “Câncer de Pulmão – do
Diagnóstico ao Tratamento”, no auditório do Complexo de Saúde São João de Deus –
CSSJD. O evento foi resultado da parceria entre a Clínica de Oncologia e o Grupo
Farmacêutico Roche e contou com a apresentação de médicos renomados como o Dr.
Leonardo Brant Rodrigues - Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e
Membro da Diretoria da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica e o Dr.
Enaldo Melo de Lima – Coordenador Médico do Hospital Integrado do Câncer da Rede
Mater Dei e Membro da Câmara Técnica de Cancerologia do Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais. Além deles, também estiveram presentes a Dra. Luana Azevedo
de Paula– Oncologista Clínica e o Dr. Lucas Fragoso Pires Lara Marques – Cirurgião
Torácico, membros do Corpo Clínico Oncológico do CSSJD.
A palestra foi muito bem recebida pelo público que acompanhou a explanação dos quatro
médicos. O objetivo do Complexo de Saúde São João de Deus é realizar mais eventos
científicos como esse e assim continuar a investir no aprimoramento acadêmico de seus
profissionais.

(13/06/2019)
COM
CRESCIMENTO
VERTIGINOSO
E
UM
FUTURO
PROMISSOR, COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS CELEBRA 51
ANOS DE HISTÓRIAS E CONQUISTAS
Com o objetivo de reunir a comunidade para celebrar os 51 anos de existência do Complexo
de Saúde São João de Deus, a instituição realizou no dia 13 de junho, uma ação
comemorativa junto aos médicos, colaboradores, parceiros, imprensa, acompanhantes de
pacientes, Polícia Militar e Doutores Palhaços, no estacionamento do hospital.
Na ocasião, a Banda da Polícia Militar realizou uma brilhante apresentação com músicas
populares que embalaram o ritmo festivo do evento juntamente com a presença dos
Doutores Palhaços.

(27/06/2019) INAUGURADO O MAIS NOVO E MODERNO EMPREENDIMENTO
DO COMPLEXO DE SAÚDE
A Clínica de Consultórios São João de Deus é a mais nova instituição de assistência médica
da cidade de Divinópolis e região. Inaugurada no dia 27 de junho de 2019, surgiu como uma
extensão do Complexo de Saúde São João de Deus – CSSJD e visa oferecer assistência
médica de qualidade, seguindo os elevados padrões de atendimento do CSSJD, com
facilidade de acesso à nossa instituição, através de sua localização privilegiada no coração
de Divinópolis: Av. Getúlio Vargas, 780 – 9° andar, Centro.
O espaço tem como objetivo atender uma demanda da comunidade facilitando o acesso dos
clientes da saúde suplementar que confiam nos renomados e reconhecidos membros que
compõem o corpo clínico da instituição.

(02/07/2019) UNIDADE DE NEFROLOGIA DO COMPLEXO DE SAÚDE SÃO
JOÃO DE DEUS REALIZA A NONA EDIÇÃO DA NEFRONINA
O Complexo de Saúde São João de Deus - CSSJD, por meio da Unidade de
Nefrologia, realizou na última semana, a 9ª edição do Arraiá Nefronina, evento
que compõe o calendário anual de celebrações da instituição e que contou com
elementos tradicionais das festividades juninas.
Assim como em anos anteriores, a Nefronina envolveu os pacientes da
hemodiálise, os colaboradores e Corpo Clínico do Complexo de Saúde. Com o
ambiente animado por músicas convencionais dessa época do ano, o público
também pôde acompanhar um divertido e tradicional casamento da roça,
enquanto saboreavam pipoca, canjica e um delicioso caldo de feijão mexicano,
tudo especialmente preparado para se adaptar a realidade das pessoas em
tratamento renal, ou seja, os teores de potássio, fósforo e sódio foram
adequados com vistas a não prejudicar a dieta.

(02/06/2019) EM MUTIRÃO DE CONSULTAS
PESSOAS SÃO ATENDIDAS NO CSSJD

OFTALMOLÓGICAS,

600

Um dos sentidos mais essenciais para a grande maioria dos seres vivos é a visão. O olho
humano é um órgão complexo e com alto grau de desenvolvimento, que necessita de um
acompanhamento regular para prevenir problemas futuros e garantir que a saúde esteja
sempre em dia. E foi pensando nisso que o Complexo de Saúde São João de Deus –
CSSJD, em parceria com o Sincomércio, SESC Minas e a Prefeitura de Divinópolis,
trouxeram para a cidade o Caminhão “MedSESC Oftalmologia”.
O Complexo de Saúde foi beneficiado com 200 consultas as quais foram disponibilizadas
para seus colaboradores. Outras 400 consultas foram destinadas ao Sincomércio e
Prefeitura, totalizando 600 pessoas beneficiadas.
Os atendimentos ocorreram do dia 02 de julho a 1° de agosto de 2019 e atingiu 100% do
quantitativo pretendido.

(01/09/2019) SETEMBRO VERDE: UM CHAMADO PARA A DOAÇÃO DE
ÓRGÃOS E TECIDOS
A Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante - CIHDOTT
do Complexo de Saúde São João de Deus – CSSJD, propôs atividades abertas a sociedade
e educação continuada dos profissionais do CSSJD, com a campanha: “Vamos falar sobre
doação de órgãos e tecidos?”.
Esta iniciativa ocorreu durante o mês de Setembro, em especial no dia 27, quando foi
comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Na ocasião, foram realizadas coletiva
de imprensa, roda de conversa com inscrição gratuita pela internet e ação social no
estacionamento do hospital, com orientações sobre doação de órgãos e aferição de pressão
arterial.

(24/09/2019) DIA DO PORTADOR DE MARCAPASSO É CELEBRADO EM
DIVINÓPOLIS
Com o tema “Não deixe o seu coração sair do ritmo, tome uma medida de pulso”, médicos,
alunos e profissionais da área de saúde promoveram uma campanha para orientar a
população como identificar alterações nos batimentos cardíacos, que podem ser indicativos
de arritmias cardíacas, de uma forma bastante simples: pela medição dos batimentos no
pulso. A comemoração foi realizada no dia 24 de setembro, sendo um evento aberto e
gratuito a toda população.
O evento teve o objetivo de alertar a opinião pública sobre a necessidade de melhorar o
acesso dos pacientes que precisam desses dispositivos, principalmente no Sistema Único
de Saúde, uma vez que atualmente muitas pessoas morrem na fila de espera por um
implante.

(01/10/2019) CSSJD PROMOVE
CONTRA O CÂNCER DE MAMA

ATIVIDADES

DE

CONSCIENTIZAÇÃO

Em apoio ao Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do
câncer de mama, a Clínica e Unidade Oncológica do Complexo de Saúde São João de
Deus promovem diversas ações para os pacientes e colaboradores.
No primeiro dia do mês, pacientes da Mastologia receberam um café da manhã preparado
especialmente para elas. E em parceria com a Associação de Combate ao Câncer do
Centro-Oeste de Minas – ACCCOM e Luiz Fotógrafo, uma tenda foi montada em frente a
Unidade de Oncologia, onde todas as pacientes foram maquiadas e fotografadas para uma
exposição de fotos que será realizada ainda neste mês de Outubro no Complexo de Saúde
e na ACCCOM.

(08/10/2019) CSSJD REALIZA EVENTO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO
DIA DA SECRETÁRIA
O Complexo de Saúde São João de Deus busca valorizar cada vez mais seus
colaboradores. E dessa vez, as secretárias da nossa instituição e do Corpo Clínico da nossa
instituição participaram de um evento especial, realizado no dia 03, em nosso auditório.
Neste dia, a coach Karina Barbosa ministrou para as participantes uma palestra com o tema
“O poder da mulher”.

(09/10/2019) CSSJD REALIZA MUTIRÃO DE CONSULTAS ONCOLÓGICA
O Complexo de Saúde São João de Deus e a ACCCOM – Associação de Combate ao
Câncer do Centro-Oeste de Minas realizaram no dia 09, um mutirão de consultas de
Mastologia, no Hospital do Câncer. O mutirão foi realizado com o objetivo de reduzir a
quantidade de pacientes que aguardavam por um retorno nesta especialidade. Ao todo
foram agendados 100 pacientes que foram atendidos pela médica, Dra. Lectícia de Siqueira
Rios.
Além desta ação para reduzir a fila de espera, o Hospital do Câncer adotou uma nova rotina,
facilitando o tratamento dos pacientes. Desde outubro, todos os agendamentos para retorno
das consultas estão sendo feitas no próprio Hospital, evitando assim que o paciente tenha
que se deslocar até a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA para realizar o
agendamento, garantindo desta forma mais agilidade no tratamento.

(22/10/2019) DIA DAS CRIANÇAS: CSSJD PRESENTEIA OS FILHOS DE NOSSOS
COLABORADORES COM CINEMA ESPECIAL
Pela primeira vez em nossos 51 anos de história, o Complexo de Saúde São João de Deus
promoveu um momento mais que especial para as famílias de nossos colaboradores. Neste
ano, o CSSJD presenteou os filhos de nossos colaboradores com uma sessão de cinema
especial para marcar o Dia das Crianças.
Este momento foi pensado com muito carinho, para promover uma interação entre pais e
filhos e as manhãs dos dias 19 e 20 de outubro, foram regadas com os sorrisos e a alegria
destas crianças, e para algumas delas, este foi o primeiro contato com o cinema. Mais de
300 pessoas puderam acompanhar deslumbradas a exibição do filme “Rei Leão”.

(05/11/2019) CELEBRANDO 20 ANOS DA UTI NEOPEDIÁTRICA, CSSJD REALIZA 2º
SIMPÓSIO SOBRE CUIDADOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO
PREMATURO
O Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) por meio da UTI NeoPediátrica, realizou
nos dias 21 e 22 de novembro, o II Simpósio com o tema: “Cuidados Voltados para o
Desenvolvimento do Prematuro”.
Na oportunidade, o Complexo de Saúde São João de Deus ainda celebrou 20 anos de
existência da UTI NeoPediátrica, que dispõe de um amplo e aconchegante espaço para
atender até 10 recém-nascidos ou crianças até 13 anos.
O evento foi realizado no auditório do CSSJD e é voltado para a capacitação de
profissionais da área, e em específico, àqueles que trabalham com recém-nascidos. Na
oportunidade, haverá diversas palestras que podem ser conferidas no cartaz anexo.

(25/11/2019) DIA MUNDIAL DO DOADOR DE SANGUE
Para marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue, o CSSJD realizou na manhã desta
segunda-feira, dia 25, uma ação especial que aconteceu no hall de espera do Pronto
Atendimento. Durante a ação, aqueles que passavam pelo local receberam um café da
manhã especial, orientações sobre a doação de sangue e puderam ainda, aferir a pressão
arterial.

(30/11/2019) NOVEMBRO AZUL
O CSSJD esteve presente na Motociata Azul, organizada pela Prefeitura de Divinópolis e
que contou também com a parceria da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste
de
Minas-ACCCOM.
A participação nesta iniciativa teve como objetivo apoiar a Campanha do Novembro Azul,
movimento de alerta e conscientização ao combate do câncer de próstata. Estudantes da
Escola Técnica São João de Deus e profissionais do Complexo de Saúde auxiliaram no
evento com aferição de pressão arterial e orientações.

(10/12/2019) DEZEMBRO LARANJA: CSSJD E ACCCOM REALIZAM AÇÃO NO
DIVINÓPOLIS CLUBE
Com mais de 175 mil novos casos por ano, segundo o INCA, o câncer de pele é o de maior
incidência no Brasil e por este motivo, foi criado o Dezembro Laranja para marcar um mês
inteiro de combate a este tipo câncer. E é claro que o CSSJD não iria ficar de fora da
campanha!
A instituição em parceria com a ACCCOM e o Divinópolis Clube, realizou no dia 28 de
dezembro, uma ação especial durante o último dia do Campeonato de Futebol Society
realizado na Sede Campestre do clube. Quem passou pelo local, pode conferir a pressão
arterial, receber orientações, além de desfrutar de uma mesa especial com frutas.

(17/12/2019) 2ª EDIÇÃO DO CANÇÕES DE NATAL É REALIZADA NO CSSJD
Com o objetivo de celebrar o Natal, o Complexo de Saúde São João de Deus – CSSJD
recebeu no dia 17 de dezembro, o projeto da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG “Base
da Comunidade” com a 2ª edição do “Canções de Natal”, que contou com a apresentação
da banda da corporação. O evento já faz parte da programação natalina da instituição e é
uma ação conjunta do CSSJD, PMMG, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste
de Minas – ACCCOM e os Doutores Palhaços de Divinópolis.
A apresentação ainda contou com a participação dos Doutores Palhaços e foi realizada no
estacionamento do Complexo de Saúde, além dos setores da Nefrologia, Hospital do
Câncer e Prédios 1 e 2, locais que receberam pequenas apresentações a fim de alcançar os
pacientes e visitantes que estiveram impossibilitados de ir à área externa do hospital.

(17/12/2019) NEFROBINGO
Já imaginou passar quatro horas ligado a uma máquina? É assim que os mais de 200
pacientes em tratamento de hemodiálise no Complexo de Saúde São João de Deus –
CSSJD passam três dias por semana. E foi pensado em trazer um pouco da alegria natalina
para este momento, que os profissionais da Unidade de Nefrologia criaram o “NefroBingo”.
O evento foi realizado nos dias 23 e 24 de dezembro, durante os três turnos de atendimento
aos clientes. Os colaboradores do setor pensaram neste momento com muito carinho e para
tornar o bingo ainda mais divertido a equipe trouxe diversos brindes.

