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A inauguração do
Memorial da Fhemig
e da Galeria de
Retratos marcaram
o aniversário de 35
anos da Rede, que foi
homenageada pela
Assembleia Legislativa
de Minas Gerais e pela
Câmara Municipal de
Belo Horizonte.
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O bloco cirúrgico do
Hospital Maria Amélia
Lins passou por obras
de reforma e já está
em funcionamento.
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Governador entrega a Menção Honrosa ao psiquiatra Lauro Guirlanda, do IRS, ao lado do presidente da Fhemig, Antonio Carlos de Barros Martins.

Fhemig participa com quatro
finalistas no Prêmio Excelência
em Gestão Pública 2012
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A Fhemig teve a sua
marca registrada,
adquirindo assim
proteção quanto ao
uso indevido de sua
logomarca por um
período de 10 anos.
Outras três marcas
pertencentes à Rede
encontram-se em
processo de registro.

EDITORIAL
Fhemig, orgulho para Minas
I - Complexo de Urgência e Emergência
Hospital João XXIII (HJXXIII) – Belo Horizonte
Unidade Ortopédica Galba Velloso (UOGV) – Belo Horizonte
Hospital Maria Amélia Lins (HMAL) – Belo Horizonte
Hospital Cristiano Machado (HCM) - Sabará
Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII) - Belo Horizonte

II - Complexo de Hospitais Gerais
Hospital Júlia Kubitschek (HJK) - Belo Horizonte
Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) - Patos de Minas
Hospital Regional João Penido (HRJP)- Juiz de Fora
Hospital Regional de Barbacena (HRB) – Barbacena

III - Complexo de Especialidades
Maternidade Odete Valadares (MOV) – Belo Horizonte
Hospital Alberto Cavalcanti (HAC) - Belo Horizonte
Hospital Eduardo de Menezes (HEM) - Belo Horizonte

IV- Complexo de Saúde Mental
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB) - Barbacena
Hospital Galba Velloso (HGV) – Belo Horizonte
Centro Mineiro de Toxicomania (CMT) – Belo Horizonte
Instituto Raul Soares (IRS) - Belo Horizonte
Centro Psíquico da Adolescência e Infância (CEPAI) - Belo Horizonte

V -Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso
Casa de Saúde São Francisco de Assis (CSSFA) - Bambuí
Casa de Saúde Santa Izabel (CSSI) - Betim
Casa de Saúde Santa Fé (CSSFE) - Três Corações
Casa de Saúde Padre Damião (CSPD) - Ubá

Satisfação. A palavra resume todo o meu sentimento neste 2012, em que completamos 35 anos de atuação. Fomos
homenageados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais
e pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, um reconhecimento pelo trabalho prestado por todos os funcionários ao
longo desses anos, que tornam a Fhemig uma Rede cada vez
melhor no atendimento à saúde da população mineira. Lutamos em várias frentes para fazer da Fhemig uma instituição
moderna, inovadora e desafiadora.
A Fhemig iniciará
com novos desafios e grandes
investimentos, sempre focada na melhoria da qualidade da
assistência ao usuário, adequando a Rede, capacitando os
servidores e promovendo o ensino e a pesquisa, uma vez que
somos a maior instituição não acadêmica do Estado a investir
na ormação de profissionais de sa de.
E para coroar 2012, encerramos o ano comemorando
a classificação, como finalistas, de quatro pro etos da Fundação no Prêmio Excelência em Gestão Pública do Estado de
Minas Gerais. O Hospital Regional João Penido passou pela
primeira visita de auditoria para certificação. sso mostra o
amadurecimento da nossa gestão, que estamos capacitados
e temos porte para sermos um celeiro de grandes ideias.
Com tantas referências positivas, encerro o ano dividindo
as homenagens recebidas pela Fhemig com todos os servidores e desejando um feliz Natal e que 2013 seja um ano repleto
de saúde e muitas realizações. Vamos continuar construindo
juntos uma Fhemig cada vez melhor, oferecendo serviços de
qualidade à população.

VI- Complexo MG Transplantes

Antonio Carlos de Barros Martins
Presidente da Fhemig

MG Transplantes – Belo Horizonte

EXPEDIENTE
Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais

Chefe de Gabinete
Fernando Eduardo G. de Carvalho

Administração Central

Diretora Assistencial
Lívia Mara Ferreira

Alameda Vereador Álvaro Celso, 100
Santa Efigênia- Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3239-9506 3239-9507
Fax.: (31) 3239 9524

Diretora de Desenvolvimento Estratégico
Hilda Maria Silveira Mesquita Zschaber
Diretora de Planejamento e Finanças
Mércia Fátima Cardoso de Andrade

Jornal da Fhemig - Editado pela Assessoria de Comunicação Social
Editora Responsável
Samira Ziade – MG 02862 JP
Coordenadora de Edição
Christina Guimarães Marândola – MTB 2095
Fotografias
Assessoria de Comunicação Social da Fhemig

Procurador-chefe
Júlio César Pinto

Redação
Alexandra Marques – MG 09047 JP
Michelle Toledo – MTB 5045
Samira Ziade - MG 02862 JP
Rosemeire Carvalho – MG 06233 JP
Ana Paula Duarte – estagiária

Presidente
Antonio Carlos de Barros Martins

Auditor Seccional
Alexandre Gorgulho Cunningham

Editoração
Fábrika Comunicação Integrada

Vice-presidente
Wagner Eduardo Ferreira

Assessora de Comunicação Social
Christina Guimarães Marândola

Impressão
Gráfica Mafali

www.fhemig.mg.gov.br
E-mail.: acs.jornalismo@fhemig.mg.gov.br
twitter.com/comunicafhemig
Facebook.com/comunicafhemig

2

Jornal da Fhemig
Nov/Dez - 2012

Diretora de Gestão de Pessoas
Flávia de Queiroz Lima

REDE FHEMIG

O secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques, visita o Memorial 35 anos na Administração Central da Fhemig

Fhemig comemora 35 anos com inauguração
de Memorial e Galeria de Retratos
Foi inaugurado no dia 10 de outubro o Memorial da
Fhemig e a Galeria de Retratos que marcam o aniversário de 35 anos da instituição. O evento teve a presença do
secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge de Souza
Marques, de ex-presidentes da Fhemig e de outras autoridades. Na ocasião, o secretário disse que o grande desafio da Fundação é pensar os pr imos anos e investir
R$ 100 milhões em obras e equipamentos, visando cada
vez mais a modernização da Rede”, frisou.
O secretário Antônio Jorge disse que a Fhemig tem
um papel estratégico no stado e é um dos maiores rgãos na área de Residência Médica, assumindo a formação de in meros profissionais. A Fhemig tem em suas
entranhas a hist ria da medicina em inas, por ter herdado hospitais centenários. Precisamos enxergar o futuro
da Fhemig reconhecendo os méritos passados.
assim
podemos entender o presente e projetar o futuro. Por
isso que, mesmo sendo simb lico, este evento re ne uma
grande representatividade política”.
EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO O presidente da
Fhemig, Antonio Carlos de Barros Martins, destacou a excel ncia no atendimento nas unidades da Rede sta instituição prima por fazer o melhor possível na assistência”.
Ele citou ainda outros pontos fortes, como a área da pesquisa, que ocupa lugar de destaque no cenário nacional.
O presidente não dei ou de lembrar que nada seria possível sem as pessoas que por aqui estiveram nos últimos
35 anos. Agradeço aos funcionários e aos ex-presidentes,

que puderam nos proporcionar uma Fhemig moderna,
inovadora e desafiadora .
Esta opinião foi compartilhada pelo deputado estadual Carlos Mosconi, também ex-presidente da Fhemig:
A grande riqueza da Fhemig são seus uncionários. sta
instituição é um orgulho para Minas Gerais, uma escola de
saúde para o Brasil. Seus hospitais são referência de qualidade em atendimento. A Fhemig luta em várias frentes
para atender bem, mesmo com suas dificuldades uncionais. Sou uma testemunha do valor desta instituição”.
O Memorial reúne um acervo de fotos que retratam as
unidades na época da criação da Fhemig, em 1977. As fotos são acompanhadas do relato de toda esta hist ria. a
aleria de Retratos estão os presidentes que fizeram
parte da tra et ria da Rede Fhemig.

Carlos Mosconi, Wagner Ferreira, o secretário de Saúde Antônio Jorge
e o presidente da Fhemig, Antonio Carlos de Barros Martins
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Rede Fhemig recebe homenagens pelos
seus 35 anos de criação
A Fhemig foi homenageada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, pelos seus 35 anos de fundação completados em
outubro. Na Câmara Municipal, a homenagem, por indicação da vereadora Elaine Matozinhos, aconteceu no dia
26 de novembro, às 19 horas. Já na Assembleia Legislativa, por indicação do deputado estadual Hely Tarquinio, no
dia 29, às 14 horas, no plenário Juscelino Kubitschek.
O presidente da Fhemig, Antonio Carlos de Barros
Martins, disse que a homenagem é para todos os funcionários da Fundação que fazem da Fhemig uma Rede cada
vez melhor no atendimento à saúde da população mineira.” E é com grande satisfação que recebemos esta homenagem que mostra o reconhecimento do nosso trabalho”,
agradeceu.
O secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques, disse que o reconhecimento à Fhemig proposto pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, acontece em momento
oportuno, quando a Fhemig chega aos 35 anos de profícua
atividades constituindo-se num modelo de excelência para
o País, segundo valores éticos, encimados em humanização, compromisso, qualidade e responsabilidade.
O deputado estadual el arqu nio disse que ficou
muito feliz em propor à Assembleia uma homenagem à
Fhemig. uma tra et ria de trabalho dedicado e inovador, que hoje oferece novos rumos à saúde pública em
Minas, aliando os avanços da medicina e da tecnologia
ao atendimento humanizado , disse. continuou
anifesto, assim, a minha admiração, como médico e parlamentar, a todos os que constru ram e continuam a edificar essa instituição, que é e emplo de efici ncia e timos
serviços para a vida do povo de Minas Gerais”.

Já a vereadora Elaine Matozinhos disse que prestou a
homenagem em função da participação relevante que a
Fundação vem e ercendo rente a importantes desafios da
sa de em nosso stado. A busca pelo desenvolvimento
tecnol gico e a constante preocupação com a humanização do trabalho desenvolvido, faz com que eu admire e respeite cada vez mais a atuação e emplar dos profissionais
da Fhemig, diante do desafio de atender com e cel ncia a
toda a população mineira”, ressaltou a vereadora.

Deputados Dinis Pinheiro e Hely Tarquínio entregam placa comemorativa ao
presidente da Fundação na solenidade da Assembleia

Presidente e diretores da Fhemig posam ao lado das autoridades na Câmara
Municipal de BH, que também homenageou a Fundação

O secretário de Estado de Saúde Antônio Jorge parabeniza a Fhemig pela data comemorativa e ressalta os bons serviços prestados à população
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COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS

A equipe do ospital Regional Ant nio ias é recebida pelo presidente da Fhemig ap s a premiação no Acredita

inas

Fhemig recebe III Prêmio Acredita Minas
O reconhecimento pelo trabalho realizado nas unidades da Rede Fhemig veio com o III Prêmio Acredita Minas. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais foi homenageada como instituição que
se destacou na disseminação das metodologias de
acreditação hospitalar em Minas Gerais. O processo
de Acreditação Hospitalar começou na Rede Fhemig
em 2007.
O prêmio foi concedido pela Fundação Educacional
Lucas Machado (Feluma), responsável pelo evento

Acredita Minas, em parceria com o Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde (IAG Saúde), o Instituto
Brasileiro para Estudo e Desenvolvimento do Setor
Saúde (Ibedess) e a Associação de Hospitais de Minas
Gerais (AHMG).
O diretor do IAG Saúde, Renato Camargos Couto, parabenizou a Fhemig por seu pioneirismo e coragem. A
Rede Fhemig possui o único hospital do Estado, com
atendimento integral ao SUS, acreditado: o Hospital
Regional Antônio Dias, em Patos de Minas.

Hospital Regional João Penido será
o próximo a ser acreditado
A equipe do Hospital Regional João Penido, em Juiz
de Fora, recebeu o “follow-up” da confirmação da
certificação de Acreditação Hospitalar, em nível 1,
pela Det Norske Veritas (DNV), empresa auditora
credenciada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A auditoria aconteceu nos dias 10, 11 e
12 de dezembro.
O “follow-up” é uma etapa de 90 dias para que a unidade promova as correções necessárias ao ajuste dos
processos internos de trabalho. “Toda a equipe do

HRJP e da Administração Central estão fortalecidos
com estes resultados, acreditando na vitória ao final
deste processo”, avaliou o diretor Márcio Itaboray.
A médica auditora da DNV, Eliana Cardoso Quintão,
relatou que o que mais a surpreendeu foi o envolvimento do corpo clínico do hospital, que tomou a
decisão de participar efetivamente do processo de
Acreditação. “O hospital, daqui pra frente, vai tomar
um novo rumo, tenho certeza. O foco na segurança
do paciente será muito mais intenso”, reforçou.
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Fhemig chega à etapa final do 7o Prêmio Excel

Os projetos dos hospitais Infantil João Paulo II, Regional Antônio Dias, Joã
Concorrendo com os 72 trabalhos inscritos este ano
para o Prêmio Excelência em Gestão Pública, promovido
pelo Governo de Minas Gerais, a Fhemig chegou com quatro pro etos na reta final da premiação, re erentes a iniciativas desenvolvidas nos hospitais Infantil João Paulo II, João
XXIII, Regional Antônio Dias (Patos de Minas) e Instituto
Raul Soares. A Fundação conquistou a menção honrosa
pelo pro eto erenciamento de contig ncias uma eficaz
abordagem no tratamento do usuário de crack”, inscrito
pelo psiquiatra Lauro Guirlanda, do Instituto Raul Soares.
A qualidade dos trabalhos garantiu que a participação
maciça da Fhemig. sto mostra o amadurecimento da
nossa gestão, que está capacitada e motivada para novos
desafios , avaliou o presidente da Fundação, Antonio arlos de Barros artins que ainda acrescentou A Fhemig
tem porte para ser celeiro de grandes ideias, contribuindo
efetivamente para a melhoria da gestão pública”.
Em seu discurso, o governador Antonio Anastasia
destacou que todos os trabalhos tiveram um alto nível
técnico e lembrou que é fundamental incentivar as boas
ideias, porque delas podem surgir desdobramentos posi-
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tivos. ão devemos colocar amarras para a criatividade,
porque é ela que nos az avançar em uma gestão eficaz e
produtiva”, disse.
MENÇÃO HONROSA NO COMBATE AO CRACK Ao
entregar a menção honrosa ao projeto sobre o enfrentamento do crac , o governador comentou que este oi um
dos trabalhos mais difíceis, que merece ser avaliado”. O
autor, Lauro Guirlanda, explicou que a ideia foi contribuir
para melhores resultados no tratamento dos usuários de
drogas é uma epidemia que preocupa toda a população
e sobrecarrega os serviços p blicos de sa de, que tem dificuldades em atender a demanda crescente de pacientes”.
O pro eto, que também oi um dos finalistas ao r mio,
visa o tratamento de pacientes quando eles egressarem
da internação hospitalar na Rede Fhemig, mais especificamente no Instituto Raul Soares, onde o psiquiatra atua.
Durante a frequência em grupos de terapia, por três meses,
ele sugere a técnica de gerenciamento de contingências,
ou seja, uma prática comportamental que se propõe a recompensar o ex-usuário de crack quando ele comprovar,
por meio de exames clínicos, sua total interrupção do uso

REDE FHEMIG

xcelência em Gestão Pública de Minas Gerais

ias, João XXIII e Instituto Raul Soares mobilizaram as equipes de trabalho
de drogas. Os valores são crescentes com a prolongação
deste período de abstinência. O método já é adotado em
vários pa ses e tem se mostrado um dos mais eficazes disponíveis para se atingir a recuperação destes pacientes.
A “CONTA PACIENTE” m dos pro etos finalistas,
que despertou muita e pectativa, oi o restação de
Contas ao Paciente – uso da informação de Custos como
ferramenta gerencial da transparência do gasto público”,
desenvolvido na Fhemig pelo Observat rio de ustos, da
Diretoria de Desenvolvimento Estratégico (Diest).
A iniciativa, inédita no país, visa informar ao cidadão
os custos hospitalares de cada paciente admitido em uma
unidade assistencial pública, sendo, como piloto, o Hospital Infantil João Paulo II. Nos últimos três meses, mais de
mil usuários deste hospital á receberam a onta aciente”, considerada um modelo de transparência na gestão
pública.

O Observat rio de ustos, da iest, e a equipe do ospital n antil
oão aulo concorreram com a onta aciente

A REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS
Outro pro eto finalista veio do ospital oão
, sobre
a Reestruturação do erviço de estão de essoas , desenvolvido pela servidora Selma Eugênia Marques para
proporcionar melhores condições de trabalho aos funcionários do setor. A reestruturação abrangeu a área física
do erviço de estão de essoas e o u o de trabalho dos
funcionários, redistribuindo as tarefas de maneira uniforme. esta orma, houve uma significativa mudança no
gerenciamento do serviço, que passou a ter melhores resultados diários.
GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS O Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, rastreou
todos seus processos para atender aos critérios da Organização Nacional de Acreditação Hospitalar (ONA). Os
resultados inclu ram o pro eto erenciamento de equipamentos médico-hospitalares”, de autoria do gerente
Rubens de Oliveira, também finalista do r mio cel ncia. O mesmo pro eto oi premiado pela pr pria Fhemig,
com o lugar nas elhores ráticas de
.
O trabalho passou por diversas etapas, começando
por um levantamento global de todos os equipamentos,
identificando marcas, modelos, datas de aquisição e outros dados que oram reunidos na ficha vida de cada
um deles. Os contratos de manutenção também foram
analisados e, alguns, readequados. Também foi feita a
calibração de segurança elétrica, seguindo os parâmetros
dos abricantes para garantir a segurança do paciente. A
segurança, tanto do paciente quanto do funcionários, foi
o ob etivo principal deste pro eto , define Rubens.

A equipe do Serviço de Gestão de Pessoas do Hospital João XXIII
também oi finalista no r mio de cel ncia

A diretora do HRAD, Maria de Fátima Braz, e o gerente Rubens de Oliveira
concorreram com o projeto sobre gerenciamento de equipamentos
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Programa de educação socioambiental
é implantado na Rede Fhemig
A Rede Fhemig lançou, no dia 26 de novembro, o Ambientação: programa de comunicação e educação socioambiental que tem como objetivo promover a mudança
de comportamento e a aquisição de atitudes ambientalmente corretas no dia a dia dos funcionários da administração pública do Estado de Minas Gerais.

da responsabilidade social da instituição, uma vez que a
questão ambiental está diretamente relacionada à saúde
p blica. odos n s devemos nos envolver, pessoalmente,
com este assunto, daí a importância do exercício da reciclagem em todos os ambientes, seja no trabalho ou em
casa”, destaca a diretora.

Durante a solenidade, também foi assinado o termo de
compromisso entre a Fundação e a Associação de Recicladores de Belo Horizonte (ASSOCIRECICLE BH), instituição
que irá receber a doação de materiais recicláveis resultantes das atividades da Rede.

O coordenador técnico do programa e representante
da Oscip Ambiente Brasil, Ricardo Botelho, disse que a
adesão da Fhemig deve inspirar outras instituições a implantarem o Ambientação. enho certeza que a Fundação será uma instituição referência”, pontuou.

O presidente da Rede Fhemig, Antonio Carlos de Barros Martins, ressaltou que este novo projeto terá um futuro promissor na instituição. A participação de todos os
servidores é fundamental para o sucesso desse importante programa de educação ambiental”, disse.
CORRESPONSABILIDADE O objetivo da Rede Fhemig é incentivar e tornar possível a seus servidores assumirem o papel de corresponsáveis pela gestão dos resíduos
gerados na instituição por meio da redução do consumo,
do reaproveitamento dos materiais, da identificação e separação dos recicláveis no ambiente de trabalho.
RECICLAGEM Para a diretora assistencial, Lívia Ferreira, a adoção do programa é uma consequência natural

Comissão da Ambientação reúne funcionários da Administração Central

CANTINHO DO USUáRIO
HOSPITAL JOÃO XXIII
Eu, Francilino, sofri um acidente de moto na BR 381, fui
socorrido pelo helicóptero Arcanjo de Belo Horizonte e levado para o Hospital João XXIII. Fui bem cuidado pela equipe
médica e pelas enfermeiras, principalmente pela equipe noturna. Eu só tenho a elogiar. Vocês estão de parabéns pelo
trabalho.
Francilino Domingos da Silva
UNIDADE ORTOPÉDICA GALBA VELLOSO
Agradeço à gerente Alessandra Carvalho Lucciola e a
todos profissionais que trabalham neste hospital pelo excelente atendimento que foi prestado a mim e aos outros
pacientes internados na enfermaria ortopédica durante 34
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dias. Fui tratado como o paciente Antônio e não pelo leito
39. Não só eu, como todos os outros pacientes. Muito obrigado por tudo!
Antônio Damião Otero
HOSPITAL CRISTIANO MACHADO
Prezado presidente da Fhemig, parabenizo pela organização e limpeza e atendimento do Hospital Cristiano Machado, em Sabará-MG e que a diretoria mantenha esta organização funcionando para a comunidade.
Mozart Justino Vaz
Consultor, pesquisador e
Presidente da Fundação Educacional
profissionalizante e empresarial

REDE FHEMIG

Unidades da Rede Fhemig passam por
obras de ampliação e revitalização
Construção de prédio anexo do HIJPII está em andamento e
é prioridade dentro do cronograma de obras do governo
HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II
A ampliação do Hospital Infantil João Paulo II é uma
das mais importantes obras em curso e, no dia 12 de dezembro, foi assinado o termo de abertura do empreendimento para construção do prédio anexo ao HIJPII. A obra
foi considerada prioritária para o Governo de Minas. O
prédio abrigará os erviços de Apoio ao iagn stico,
,
Internação Pediátrica e leitos de isolamento.
O HIJPII será revitalizado e os serviços remanejados
dentro do novo espaço. A portaria terá ambientes para
acolhimento, registro e espera de pacientes, além de área
de apoio para funcionários. Também será implantado o
Centro de Distribuição de Amostras, para realização de
e ames cl nicos, e o Ambulat rio de oenças n ectoparasitárias (DIP), que atenderá pacientes referenciados em
leitos isolados, no prédio do Hospital Cícero Ferreira.
No prédio do Hospital Sálvio Nunes, serão revitalizados o pronto atendimento e o SND, e implantado o Ambulat rio de oenças omple as. Os prédios do omplexo Hospitalar serão ligados por passarelas.
HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK
Um novo CTI, com 40 leitos, está sendo projetado para
ocupar a área do Serviço de Nutrição e Dietética . O SND
e a Central de Distribuição de Roupas serão realocados e
revitalizados e interligados com o prédio principal do hospital por uma passarela.

Estão previstas ainda obras nos setores de Pneumologia, aborat rio, ndoscopia, Bloco ir rgico Ambulatorial, Farmácia Ala I, vestiários do 1º e do 2º pavimentos,
Alas F, A, e , ambulat rio da olicl nica e subestação.
O projeto arquitetônico de revitalização do Hospital Júlia Kubitschek e implantação do primeiro Centro de Transplantes do stado ficou pronto no in cio deste m s. O investimento inicial previsto pela Secretaria de Estado da Saúde
é de R$ 20 milhões, que serão gastos em obras e aquisição
de aparelhos para diagn stico por imagem. rocedimento
de maior complexidade na assistência à saúde, o transplante demanda tecnologias de última geração.
Duas alas do HJK serão reformadas, sendo uma com
20 leitos de CTI e 10 de enfermaria, e outra com 40 de enfermaria, todos exclusivos para transplantes. O início das
obras foi previsto para o primeiro semestre de 2013 e a
meta é finalizar no segundo trimestre de
.
HOSPITAL MARIA AMÉLIA LINS
Ap s re orma geral, o bloco cir rgico do ospital aria Amélia Lins reiniciou suas atividades no início de dezembro. O setor foi adequado às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Para o diretor do HMAL, o médico Eliazor Caixeta, a
re orma do bloco propicia melhores condiç es de atuação cirúrgica, além de maior segurança e conforto para
os pacientes, com significativa melhoria da din mica de
funcionamento”.

Mércia Andrade, diretora da DPGF/ Fhemig, Fernando Jannotti, diretor geral do DEOP, André Reis, sub-secretário da SEPLAG, Eugênio Botinha,
diretor de Obras do DEOP, e Antonio Carlos de Barros Martins, presidente da Fhemig.
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Residência Médica da Fhemig é disputada
por mais de 5 mil candidatos
As provas do Processo Seletivo de Residência Médica
2012 da Fhemig aconteceram, no início de novembro, na
Universidade Federal de Minas Gerais, com 5.293 candidatos inscritos concorrendo às 171 vagas oferecidas nos
48 programas de Residência. A especialidade mais procurada foi dermatologia, no Hospital Eduardo de Menezes, chegando a 99 candidatos por vaga. Outra bastante
concorrida foi anestesiologia, com 78 pessoas disputando
cada uma das oito vagas. Nos últimos cinco anos, o número de candidatos inscritos para os programas de residência médica praticamente triplicou na Rede Fhemig.
Em 2007, eram 1.800 candidatos inscritos.
HOSPITAIS DE ENSINO Os programas oferecem vagas
em 24 especialidades médicas, em 14 unidades assistenciais da Rede Fhemig, na capital e no interior. Dessas unidades, cinco são credenciadas, pelos Ministérios da Educação e da Saúde, como hospitais de ensino: o Hospital
João XXIII, o Instituto Raul Soares, o Hospital Infantil João

Paulo II, o Hospital Júlia Kubitschek e, mais recentemente, a Maternidade Odete Valadares.
O resultado final das provas do atual processo seletivo
está previsto para 31 de janeiro de 2013 e os programas
começam no dia 1º de março.

Preceptor orienta residentes no Júlia Kubitschek, referência em Pneumologia

PRATA DA CASA

Uma carreira a serviço das pessoas
O Instituto Raul Soares fez 90 anos e merece destaque um de seus mais antigos servidores. O hospital oi
um norte para minha vida, porque vim do interior e não
tinha uma profissão . Assim Roberto de Almeida se re ere
ao IRS, onde trabalha há 35 anos. Entrou no IRS em 1977,
como atendente de enfermagem, função que hoje não
existe mais.

Como chefe da Manutenção há 12 anos, coordena
cerca de
pessoas. esse cargo posso a udar mais o
paciente, dando informações e tendo mais contato com
todos”, comenta. Como seria sua vida se tivesse ido para
a Fiat A eu não teria hist ria. alvez estaria até ho e
apertando botão”.

Emocionado ao falar sobre o que o Instituto representa
em sua vida, lembra que na mesma ocasião também havia eito testes na Fiat, mas optou pelo hospital. uando
cheguei e vi a situação dos pacientes daqui, pensei que era
uma forma de trabalhar e ao mesmo tempo ajudar as pessoas”, conta.
INICIATIVAS PARA O BEM DO PACIENTE Atuou 15
anos na enfermagem e viu as mudanças da reforma psiquiátrica, que humanizou o tratamento. Foi dele a ideia de
fazer a horta dos pacientes, como ação paralela ao tratamento. A diretora o colocou na equipe de Terapia Ocupacional aos poucos, diversificou as atividades, até chegar à
m sica. uando pus a m sica eles começaram a dançar
e a surgiu o orr da rocinha , relata. urgiram pedidos
para que a m sica tocasse à noite e ele ampliou o orr ,
mantido por 4 anos.
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Roberto de Almeida é destaque no Instituto Raul Soares

COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS

Dedicação de servidor é reconhecida com
Medalha do Mérito da Saúde
Como em todos os anos, a Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais presta homenagem a pessoas e
instituições que se destacaram por sua atuação com a
Medalha do Mérito da Saúde. Este ano, representando a
Fhemig, será a vez de José Geraldo de Assis, servidor do
Estado há cerca de 40 anos e que é conhecido em todos
os hospitais da Rede, por acompanhar pessoalmente – e
quase diariamente – todas as obras realizadas.
A not cia oi uma surpresa muito grande. ediquei
minha vida à saúde pública do Estado e, um reconhecimento desses, me deixa feliz. Me motiva a fazer cada vez
mais e melhor e, tenho certeza, motiva outros servidores
também”, lembra José Geraldo.

com rigorosos critérios. eu profissionalismo e companheirismo o fazem capaz de reunir uma equipe motivada
e focada em seus objetivos.
José Geraldo é ainda presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Fundação Hospitalar e Empregados dos Estabelecimentos Hospitalares
de Belo Horizonte, Região Metropolitana e Zona da Mata
(Cecref), onde ingressou, como associado, em 1980 e percorreu também uma significativa tra et ria profissional.

A carreira de José Geraldo começou quando ele tinha
apenas 15 anos, como guarda-mirim no Hospital Maria
Amélia, então o pronto-socorro da capital mineira. A época é anterior à criação da Fhemig – 1972, onde ele ingressou vindo da Fundação Estadual de Assistência Médica de
Urgência (Feamur).
Sempre atuou nas áreas de logística e manutenção,
passando por alguns setores dentro da Fhemig até chegar à Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças, onde
hoje é assessor. José Geraldo é conhecido por sua experi ncia técnica para finalizar os pro etos de engenharia,

José Geraldo de Assis trabalha há mais de 30 anos na Rede Fhemig

Maternidade do Hospital Júlia Kubitschek
completa 20 anos
O Hospital Júlia Kubitschek comemorou, no dia 11 de
dezembro, os 20 anos da sua Maternidade, reunindo toda
a sua equipe e diretoria. Considerada uma referência para
gestações de alto risco na região e nos municípios vizinhos
ao Barreiro, a Maternidade do HJK oferece atendimento
integral à saúde da mulher e do recém-nascido.
A Maternidade do HJK foi inaugurada em 1992 e, desde
o in cio, priorizou o atendimento humanizado e qualificado
às gestantes de alto risco, adolescentes e vítimas de violência sexual. Atualmente, o Serviço de Atenção à Saúde
da Mulher faz atendimentos ambulatoriais e de urgência,
e exames de imagem e laboratoriais. Outro diferencial é
a Casa da Gestante, um ambiente adequado para abrigar
gestantes e mães que necessitam apenas de acompanha-

mento clínico. Recentemente, a maternidade foi premiada com o t tulo ospital Amigo da riança , assumindo o
compromisso da busca constante pela excelência.

A gerente da Maternidade do HJK, Maria do Rosário Pereira Gonçalves, e o
diretor geral, Henrique Timo Luz, durante o evento
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PERSONAGEM DA VIDA

Campeão de motociclismo ressalta a qualidade
do atendimento do Hospital João XXIII
Acostumado a uma rotina diária de treinos e competiç es, o piloto mineiro Felipe anol ficou dois meses
fora do circuito de rallies e enduros, devido a um acidente que sofreu durante competição, em fevereiro do ano
passado. Socorrido imediatamente, ele foi encaminhado
para o Hospital João XXIII, onde recebeu atendimento.

as ruas, eu preciso me preocupar comigo e com
os outros; nas provas o competidor se preocupa apenas
com a sua pr pria pilotagem e está bem mais equipado
no caso de quedas , compara. ugar de correr é nas pistas, as ruas exigem todo cuidado e respeito”, pontua o
campeão.

uando se recorda do ocorrido, anol ressalta duas
coisas: a dor decorrente da luxação do quadril (que é um
traumatismo muito doloroso e a rapidez e efici ncia
da assist ncia prestada pelos profissionais do hospital.
Fiquei impressionado com a agilidade e a qualidade do
atendimento que recebi”, conta Zanol.
Em doze anos de carreira, o piloto de 30 anos de idade, oi v tima de apenas quatro acidentes, o que dá uma
média de um a cada três anos. Hepta campeão brasileiro
de enduro, melhor piloto das Américas no Rally Dakar e
padrinho da Campanha Educativa de Prevenção de Acidentes com otociclistas
u piloto pela vida , Felipe
Zanol revela que a precaução e o planejamento ao pilotar
uma moto são constantes em sua vida. Ele salienta que
durante uma prova, as chances de ocorrerem acidentes
aumentam, uma vez que, principalmente nos rallies, a
velocidade média é de 100 km/h, podendo chegar a 160
km/h. A alta velocidade expõe a maiores perigos, o que,
no caso das competições, é um risco calculado.
No entanto, quando o assunto é o trânsito dos grandes centros urbanos, Felipe argumenta que o excesso de
velocidade é uma irresponsabilidade e uma forma de autoagressão e perigo para os demais motociclistas. Diante da falta de educação praticada todos os dias nas ruas
e avenidas, por quem pilota motos, como também pelos
condutores de veículos, Zanol avalia que é mais perigoso
dirigir no trânsito do que nos rallies.

9912266736/2010-DR/MG
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Hospital João XXIII investe
em educação continuada
Em seu segundo ano de realização, o curso de
atualização em terapia intensiva promovido pelo
Hospital João XXIII, da Rede Fhemig, alcançou uma
maior dimensão devido ao aumento do número de
palestrantes, em razão do apoio recebido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).
O curso insere-se na proposta de educação continuada da equipe multidisciplinar que atua diretamente no atendimento ao trauma. “Este momento
é importante pela troca de experiências entre profissionais de outros hospitais e os da instituição. o
mesmo modo, torna-se possível o acesso às inovações tecnológicas da área”, salienta a coordenadora
da Unidade de Terapia Intensiva do HJXXIII, a médica
aniela a liari.
APLICAÇÃO IMEDIATA Segundo Pagliari, o curso tem re e os diretos no cuidado ao paciente. No
momento da sua atuação, os profissionais aplicam,

de forma imediata, os conhecimentos adquiridos ao
longo do treinamento.
Para o próximo ano, a expectativa é a sistematização do conhecimento em terapia intensiva no
trauma através da publicação de um livro de protocolos que irá contar com a participação de diversos
profissionais que atuam na
do H
.

A coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva do HJXXIII, Daniela Pagliari

Rede Fhemig é pioneira na realização
de curso de Oximetria Cerebral
O Serviço de Neurocirurgia do Hospital João XXIII com
o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais (Fapemig) e do Departamento de Trauma da
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia realizou, em novembro, o curso de Oximetria Cerebral, pioneiro no Estado.
O evento aconteceu no auditório do hospital e se destinou aos servidores que atuam em Centros de Terapia
Intensiva (CTI). Também participaram coordenadores e
representantes de CTIs de diversos hospitais mineiros.
PIONEIRISMO O Hospital João XXIII é a única instituição de saúde, em Minas Gerais, que conta com o equipamento de oximetria cerebral. Segundo o coordenador
do Serviço de Neurocirurgia do HJXXIII, Rodrigo Faleiro,
ao utilizar a oximetria, o Hospital João XXIII cumpre, mais
uma vez, o seu papel como referência em sua área de atuação, bem como o de hospital de ensino, disponibilizando
novas técnicas que aprimoram a assistência e, ao mesmo
tempo, possibilitam aos médicos residentes terem contato com tecnologias de ponta.

DESTAQUE O simpósio teve como principal palestrante o chefe do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, o médico
espanhol Santiago Lubillo que é uma das autoridades no
assunto. O especialista afirmou que, no Brasil, além do
HJXXIII, somente tem informações sobre o uso da oximetria cerebral em hospitais do Rio de Janeiro.

Coordenador do Serviço de Neurocirurgia do HJXXIII, Rodrigo Faleiro
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Rede Fhemig registra sua marca
Com o registro, a Fundação adquiriu proteção quanto ao
uso indevido da sua logomarca
Controle absoluto sobre a produção e a gestão de seus
bens intangíveis, a partir do seu nome; esta é a consequência imediata do registro da marca Fhemig. A certificação
foi expedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no último mês de agosto, após um trâmite
de três anos.
Com o registro, a Fundação adquiriu proteção quanto ao uso indevido da sua logomarca pelo período de 10
anos, que deverá ser renovado a cada década. “Em termos
práticos, a Fhemig passa a ser ‘dona’, verdadeiramente,
da sua logomarca. Assim, qualquer outra instituição que
fizer alusão à marca deverá, previamente, obter a autorização da Fundação”, explica o coordenador do Núcleo de
Inovações Tecnológicas e Propriedade Intelectual (NIT)
da Gerência de Ensino e Pesquisa, Flávio Capanema. Além
disso, o registro tem um valor simbólico, uma vez que explicita o investimento da Rede em inovação e proteção às
várias formas de conhecimento.

Estado de Minas Gerais, com vistas ao desenvolvimento
de projetos de produtos que atendam às necessidades de
inovação da Rede.
De acordo com Capanema, o Núcleo atua de modo a
incentivar os profissionais da Rede Fhemig a desenvolverem inovações em termos de produtos, a exemplo do
que já ocorre no campo dos processos. Este último campo
apresenta resultados robustos. Prova disso é o software de
gerenciamento do processo seletivo da residência médica
no âmbito do Estado de Minas Gerais, desenvolvido pela
Rede Fhemig e que se encontra em processo de patenteamento. Situação semelhante é experimentada pelo Sistema Integrado de Gestão Hospitalar (SIGH), ferramenta
utilizada para o planejamento e a tomada de decisões com
base em informações disponibilizadas em tempo real, o
que contribui para o processo de modernização da gestão
hospitalar.

CULTURA DA PESQUISA E INOVAÇÃO Estruturado em 2008, o NIT “Fhemig-Inova” busca ampliar a sua
ação através do estabelecimento de uma cultura que favoreça a realização de pesquisas de base tecnológica, tanto
no plano assistencial, como no gerencial e administrativo.
Um dos resultados imediatos desta concepção inovadora é a possibilidade de celebração de uma parceria (em
andamento) com a Escola de Design da Universidade do

A equipe da Gerência de Ensino e Pesquisa tem se empenhado em incentivar inovações na Rede Fhemig
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