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Acesso ao site
Desde novembro de 2012, o Plano de Saúde Santa
Casa disponibiliza a seus beneficiários, através de seu portal na internet, (www.saudesantacasa.com.br), acesso a:

2ª via de boletos
extrato de atendimento
acesso à rede credenciada
demonstrativo para imposto de renda
consulta a vencimento das carências
Faça o seu login e senha com uma de nossas
colaboradoras no escritório do Plano de Saúde e desfrute desta comodidade!

iMportante
TROCA DE CARTÕES VENCIDOS
Os cartões de identificação de beneficiários estão vencidos.
O titular já pode retirá-lo no escritório do Plano de Saúde Santa Casa.
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Santa Casa alerta
contra o sedentarismo
O

sedentarismo saiu de casa e ganhou
a Praça Geraldo da Silva Maia na
manhã de sábado, do dia 22 de março.
Numa iniciativa do Plano de Saúde e do
Centro de Vida Saudável da Santa Casa,
a 1ª Campanha Xô Sedentarismo – em
comemoração ao Combate ao Sedentarismo em 15 de março - foi um sucesso,
na avaliação da equipe multiprofissional
da Santa Casa, responsável pela organização e realização do evento.
“A grande presença do público
ao evento – cuja finalidade foi despertar as pessoas para um estilo de vida
saudável - nos entusiasmou muito e nos
mostrou que, oferecendo oportunidade,
as pessoas participam, saem de suas
casas e vêm cuidar um pouco de sua
saúde. É uma alegria ver tudo isso”, disse a educadora física do Centro de Vida
Saudável da Santa Casa, Cibele de Freitas Soares. Quem compareceu à praça,
participou de atividades como alongamento, dança, e a verificação do Índice
de Massa Corporal (IMC), pressão arterial e glicemia. As crianças tiveram diversas atividades recreativas, que fizeram
daquela manhã, um momento de muita
diversão para elas.
A equipe multiprofissional da
campanha, formada por enfermeiras,
nutricionista, gerontóloga, psicóloga,
fonoaudióloga, médica de família, fisioterapeuta, profissional de educação física e de equipe administrativa da Santa
Casa, realizava, durante a campanha,
orientação de saúde a todos os interessados.
“Eu não sabia que o Plano de
Saúde da Santa Casa oferecia tantas
orientações e atividades para os seus
usuários. Não sabia também que lá
existe o Centro de Vida Saudável. Estou
achando tudo muito interessante”, des-

Equipe multiprofissional responsável pela realização e organização do evento

tacou a dona de casa Elaine Maria Dias.
“Assim que vi o grande movimento
do público na praça, fiquei bastante feliz.
Ali estava a Santa Casa indo ao encontro
das pessoas para oferecer a elas lições e
prática de saúde. É um evento que será,
com certeza, repetido por nossa instituição, sobretudo porque sabemos que na
vida corrida moderna, o sedentarismo é um
grande aliado de muita gente” destacou o
provedor da Santa Casa, o neurocirurgião,
Vivaldo Soares Neto.
Conforme Cibele Soares, 143 pessoas participaram dos exames realizados
na campanha: 44% homens, 56% mulheres.
Destes, 3,7% apresentaram baixo peso;
31,64% peso normal; 36,70% sobrepeso
e 27,8% obesidade. E o mais comprometedor: apenas 29,37% realizavam atividade
física; já, 70,62%, não realizavam nenhuma
atividade física. Sinal de que a Campanha
Xô Sedentarismo da Santa Casa de Passos
precisa ser realizada mais vezes, conclui a
educadora.
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Cuide bem
de seu coração

Maneiras de prevenir
e controlar a
hipertensão
A hipertensão, conhecida como pressão alta,
é uma doença crônica que não tem cura, mas pode ser
controlada. Essa doença pode desencadear males que
envolvem o sistema circulatório, desde um infarto até um
derrame cerebral. Entretanto, há hábitos de vida que implicam em pequenas mudanças que estão totalmente ao
alcance e podem blindar seu organismo. Confira dicas
para afastar essa doença silenciosa.

A

mídia tem batido bastante na tecla da importância de se cuidar bem do coração
para uma vida mais longa e saudável. Para
isso, sugere constantemente, medidas preventivas, como boa alimentação, prática de
exercícios físicos, uma vida com mais qualidade e prazer, com diminuição do estresse,
enfim, tudo que possa contribuir com a saúde
emocional, além da física.
Sobre isso, todos nós sabemos, mas
o mais difícil é seguir condutas que ajudem a
dar início a um programa pessoal de saúde.
Para isso, trazemos nessa edição, 8 dicas importantes, para de vez em quando vocês conferirem e, quem sabe, começarem a exercitar
e cumprir um programa que vai levá-los a ter
mais saúde e bem-estar em suas vidas.

1. Um hábito prático e saudável: para afastar o
perigo da hipertensão, aposte nas caminhadas.
Atividades físicas regulares, principalmente as
aeróbicas, contribuem para a melhora de todo
o sistema circulatório e pulmonar. Antes de começar qualquer treino, procure um especialista
e faça uma avaliação geral.
2. Reduza (não elimine) o sal: o excesso de sal
na dieta leva à retenção de líquidos, acarretando a hipertensão. Por isso, maneire na hora de
temperar a comida e diminua o consumo de enlatados e alimentos em conserva.
3. Perdendo medidas: o acúmulo de gordura
na cintura. O indicador é sinal de alerta quando as medidas ultrapassam 102cm para os homens e 88cm nas mulheres, pois essa gordura
abdominal duplica as chances de hipertensão,
infarto e diabetes.
4. Beba com moderação: a redução da ingestão de álcool também auxilia o controle da
pressão arterial, porém não é necessária a abstinência.
5. Apague o cigarro: o tabaco, em conjunto às
outras substâncias tóxicas do cigarro, eleva a
pressão imediatamente, além de comprometer
toda a sua saúde a longo prazo.
6. Conte até dez: o estresse aparece como resposta do organismo às sobrecargas físicas e
emocionais, desencadeando a hipertensão e
doenças do coração.
7. Monitore seu coração: avaliações regulares
não só ajudam a identificar o problema no começo, facilitando o tratamento, como servem
para adequar o uso de medicamentos.
8. Tire as crianças da frente de TV: crianças
que passam muito tempo em frente à televisão
têm mais chances de apresentar elevação da
pressão arterial, independentemente do seu nível de gordura corporal ou peso.
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Santa Casa de Passos
comemora 150 anos
2

014 é um marco importante na vida da Santa Casa de
Passos. No dia 08 de novembro próximo, ela completará 150 anos de existência, o que já levou a Irmandade e
a Mesa Administrativa a se organizarem para a programação comemorativa. “Comemorar o sesquicentenário nos
dá uma alegria imensurável, nos faz voltar ao tempo e ver
a história importante que a Santa Casa tem cumprido na
saúde regional. Esta é a sua missão, idealizada por seu
fundador, Jerônimo de Souza Mello, o Barão de Passos”,
recorda o presidente do Conselho Superior da Irmandade, Dr. Wellington Venâncio de Andrade.
Com bastante entusiasmo e orgulho, ele conta
que a instituição deu início às comemorações de seus
150 anos com a conquista (em março de 2014) do nível
3 de Acreditação – o que representa “hospital Acreditado
por excelência” - concedido pela Organização Nacional
de Acreditação Hospitalar (ONA). Este é o último nível de
Acreditação de um hospital. “Essa conquista coroa a história e a responsabilidade da Santa Casa em sua missão
de promover a saúde do próximo”, arremata o provedor,
Dr. Vivaldo Soares Neto.Sem dúvida, os 150 anos representam uma longa história que firmou a Santa Casa como
um hospital referência de Passos e de nossa região que
atende cerca de 50 municípios.

Lembrando da grandeza do passado,
Construindo um presente sólido e transformador,
De olho e coração voltados para um futuro de
muita esperança e orgulho!!
Salve Santa Casa de Passos!!
Atrás de suas portas,
Sobre seus corredores,
À frente de suas janelas – reduto
de esperança...
Acolhe vidas,
oferece amparo,
Cuidando do corpo de tantos
Apaziguando o espírito de todos...
Você, Santa Casa dos que buscam vida com
plenitude e saúde...
Santa Casa que também acolhe os que fecham os olhos...
E também os que dão o primeiro sinal de
vida... para percorrer o tempo!
Santa Casa, Casa Santa, colo e afago, que
anuncia em seus leitos, os que nascem...
ávidos de esperança...
Que se inspira em suas 14 misericórdias...
lição divina de amor ao próximo!

Pronta para a comemoração de seus 150 anos, em
novembro de 2014, a Santa Casa fará deste ano, o tempo
de reviver a história...

Fachada da Santa Casa de Misericórdia de Passos em 1905.
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Corpo no trabalho
tem seus segredos
F

oi-se o tempo em que trabalho era tido como sofrimento, em relação aos locais onde se
desenvolviam as atividades, como na década de 1940, em que os operários realizavam
a lida de cada dia, sem nenhum conforto. Felizmente, nenhum mal dura para sempre. Em
12 de julho de 1949 marcou-se a data “oficial” de nascimento da ergonomia.

O vocábulo ergonomia é formado pelos termos gregos ergon (trabalho)
e nomos (regras, leis naturais). Foi nesse dia (12/07/1949) que se reuniu, na
Inglaterra, um grupo de pesquisadores
e cientistas com o intuito de discutir e
formalizar a existência desse novo ramo
interdisciplinar da ciência. Enfim, a palavra ergonomia é um direito do trabalhador, usada para descrever a ciência
de “conceber uma tarefa que se adapte
a ele, e não forçar o trabalhador a adaptar-se à tarefa”. Ou seja, é a ciência que
adapta ambientes e objetos às pessoas.

No dia a dia, dos nossos tempos, uma das
queixas mais comuns dos trabalhadores,
dos diversos segmentos, são as dores no
corpo, muitas vezes oriundas de uma má
postura no trabalho.
Uma ergonomia bem feita e alinhada
traz saúde para o profissional com a ausência de problemas osteomusculares e gera
um melhor clima para as empresas, com
profissionais satisfeitos e com maior produtividade.
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A ergonomia na Santa Casa
A Santa Casa de Passos, visando à saúde do seu colaborador vem buscando melhorias contínuas. Em 2011, foi criada a sua Comissão de Ergonomia. Posteriormente em março de 2012, a Comissão de Ergonomia foi reestrurada, sendo coordenada
pela fisioterapeuta/ergonomista Jucilene Camilo Marques. A comissão é composta
pelos seguintes membros:
Médico do Trabalho: Edil Vilela;
Fisioterapeuta/Ergonomista: Jucilene Marques e Keila Céris;
Enfermeira do Trabalho: Aline Russi;
Terapeuta Ocupacional: Aline Costa;
Educadora Física: Cibele Freitas Soares;
Engenheiro de Segurança: Luís Carlos Lemos;
Técnico em Segurança do Trabalho: Berenice, Neymar e David;
Psicóloga do Trabalho: Niany Farjalla;
Psicóloga do RH: Márcia Freire.

Auxiliar de Compras: Mônica.
Conforme a fisioterapeuta, Jucilene Marques, a Comissão de Ergonomia
da Santa Casa de Misericórdia de Passos
(SCMP) vem procurando reduzir as consequências prejudiciais do sistema sobre o
trabalhador, buscando evitar se possível e/
ou reduzir a fadiga, estresse, erros e acidentes, proporcionando segurança, satisfação e saúde, durante as atividades dos
trabalhadores.
“A Comissão de Ergonomia está realizando algumas ações importantes como,
a ginástica laboral, acompanhada pela
educadora física, Cibele Freitas, em locais
e horários pré-definidos. São realizadas
também orientações de exercícios físicos
para serem realizados diariamente pelo
funcionário”, informa.
O mais importante, conforme Jucilene, é que todo setor em que foi feita a avaliação ergonômica e realizado o treinamento de ergonomia, recebe, quinzenalmente,

uma visita de algum membro da Comissão para realizar a blitz postural, com o
objetivo de acompanhar o funcionário na
execução de sua atividade e, se necessário, orientá-lo quanto a maneira postural correta para desenvolver a atividade,
de forma que não prejudique seu corpo.
Outro marco importante para a
Comissão foi em novembro de 2013,
quando o hospital trouxe para o setor de
medicina, a fisioterapeuta do trabalho
para executar outras ações para beneficiar o seu funcionário.
A fisioterapia do trabalho tem
como objetivo avaliar e prevenir distúrbios ou lesões decorrentes das atividades laborais, no propósito de melhorar a
qualidade de vida do trabalhador, evitando a manifestação de queixas musculoesqueléticas de origem ocupacional ou
não, com consequente aumento do bem
estar, desempenho e produtividade.
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Usuários do PSSC têm
atendimento em gerontologia
S

abemos que a expectativa de vida
em nosso país cresce significativamente, sobretudo pelos cuidados
com a saúde de nossa população. E
com os mais velhos, esses cuidados
não podem ser diferentes. O Plano
de Saúde da Santa Casa de Passos
desenvolve um trabalho especial para
pessoas com mais de 60 anos, no
Centro de Vida Saudável.
Coordenado pela gerontóloga,
Talissa Tavares Vilela, o trabalho é desenvolvido por uma equipe multiprofissional, que atende o idoso em suas
diversas necessidades. Essa equipe
é responsável por elaborar planos
de atenção gerontológicos, visando
a integralidade do atendimento, promovendo ações de pequeno, médio
e longo prazo aos idosos para uma
reabilitação eficaz e amenização das
reinternações.
“No Centro de Vida Saudável,
o usuário do Plano de Saúde Santa
Casa é olhado individualmente, explica Talissa. Depois de realizado o
diagnóstico gerontológico, ele é encaminhado para o profissional de que
necessita. Mas paralelo a isso, as
pessoas chegam para se integrar a
outras pessoas, por isso tudo o que
promovemos tem o objetivo de abrir o
espaço de todos, sobretudo o afetivosocial”, destaca a gerontóloga.

Os vários
trabalhos
Conforme detalha, grande parte
dos que chegam têm o diagnóstico de
depressão. À medida em que vão participando das ações desenvolvidas no
Centro de Vida Saudável, descobrem
o significado da existência, aumenta a
conscientização de cada um e passam
a envelhecer de forma mais saudável.
Outro trabalho bastante comum,
desenvolvido pela equipe, é o atendimento prestado aos portadores de Alzheimer, com orientação à família a cada
fase do processo da doença. Talissa
destaca também a Oficina da Memória
(reabilitação cognitiva), através de jogos
que combatem o déficit de atenção, estimulando a memória.
Além disso, fornece planos de
orientação familiar, bem como, orientação aos cuidadores sobre o processo
de cuidar.
Muito importante: planeja e promove eventos com a instituição e com a
comunidade local, visando à sensibilização dos diferentes setores da sociedade
civil para as questões do envelhecimento. Porque acima de tudo é fundamental
envolver o idoso com sua comunidade.
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O que é
Gerontologia?
A Gerontologia é a ciência
que estuda o processo de envelhecimento em suas dimensões
biológica, psicológica e social.
Busca compreender as experiências de velhice e envelhecimento
em diferentes contextos socioculturais e históricos, abrangendo
aspectos do envelhecimento normal e suas doenças. Investiga o
potencial de desenvolvimento humano associado ao curso de vida
e ao processo de envelhecimento.
O Gerontólogo é um profissional generalista, com conhecimento teórico sobre os aspectos biopsicossociais envolvidos
no processo de envelhecimento.
Este profissional está capacitado
para compreender, criar, planejar,
desenvolver e avaliar formas de
apoio ao idoso, seus cuidadores,
familiares e ações de promoção
do envelhecimento saudável.
					
Fonte: Associação Brasileira de Gerontologia

“O que buscamos em nosso trabalho é um novo conceito
e um novo olhar para a terceira
idade. Sobretudo os mais jovens
precisam valorizar mais o idoso,
pois eles têm muito a oferecer.
Que tenhamos como espelho o Japão. Exemplo de longevidade e de
qualidade de vida, assim também
como a Inglaterra e Alemanha”,
cita a gerontóloga.
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Enfermagem,
a mais bela das artes
T

odos nós, com certeza, temos a mesma imagem do profissional de enfermagem: uma pessoa
de amor incondicional ao ser humano, que trabalha desmedidamente, a qualquer hora do
dia, para zelar e cuidar da saúde de cada paciente. O Plano de Saúde Santa Casa reconhece a
missão desses profissionais e deixa uma homenagem a cada um deles que diariamente transita
pelos corredores do hospital, bloco e quartos de internação para ajudar na promoção da vida.

ATUAÇÃO
Historicamente, o foco de atenção da Enfermagem tem sido as necessidades relevantes de saúde e bem-estar do indivíduo, família e comunidade. A
enfermagem é uma profissão que integra a ciência e
a arte no cuidado do ser humano, com a finalidade de
promover, manter e restaurar a saúde.
Para definir sua atuação, a Enfermagem busca a compreensão da origem e desenvolvimento dos
agravos à saúde humana, em seus vários aspectos:
biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Na essência, os atos da Enfermagem visam a síntese entre
arte e ciência, filosofia e técnica, e entre o social e
natural. Dedicação, paciência, espírito de liderança,
senso de humanidade e disposição para trabalhar
em equipe são algumas das qualidades esperadas
de um enfermeiro ou enfermeira.

PASSANDO
A LIMPO
1. A Enfermagem não é um ato
de caridade. É uma profissão regulamentada e reconhecida por
legislação própria e autônoma.
2. O enfermeiro não é um profissional ligado exclusivamente
à área assistencial. Na verdade,
o enfermeiro é um profissional
altamente preparado para atuar em todas as áreas da saúde:
assistencial, administrativa e gerencial.
3. O enfermeiro não atua exclusivamente em hospitais. Além
de hospitais, o enfermeiro atua
em todas as instituições ligadas
à saúde, como unidades de saúde, instituições públicas e privadas, ensino, universidades, escolas, fábricas na área de saúde
do trabalhador, sindicatos, domicílio e outras.
Fonte: Portal Educacional

“ A enfermagem é uma arte; e para realiza-lá
como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, como a obra
de qualquer pintor ou escultor; pois o que é
tratar a tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo. È uma das
artes; pode-se dizer, a mais bela das artes”
Florence Nighthingale
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Datas
Comemorativas
JULHO
10...................................................................................................................................................................................................... Dia da Saúde Ocular
25.................................................................................................................................................. Aniversario de Criação do Ministério da Saúde

AGOSTO
01 a 07.............................................................................................................................................................. Semana Mundial da Amamentação
08............................................................................................................................................................... Dia Nacional de Combate ao Colesterol
27.............................................................................................................................................................................................................. Dia do Psicólogo
29....................................................................................................................................................................... Dia Nacional de Combate ao Fumo
31....................................................................................................................................................................................................... Dia do Nutricionista

SETEMBRO
01.................................................................................................................................................................... Dia do Profissional de Educação Física
05.......................................................................................................... Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística
23................................................................................. Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e Tráfico de Mulheres e Meninas
25............................................................................................................................................................................................... Dia Mundial do Coração
27...................................................................................................................................................................... Dia Nacional de Doação de Órgãos

Novos médicos credenciados
Alexandre Beraldo Ordones
Rua Deputado Lourenço de Andrade, 336
Centro - Passos - MG
35 3521-9474
Especialidade(s): Otorrinolaringologia e Pediatria

Matheus Schmidt Soares
Rua Santa Casa, 223
Santa Casa - Passos - MG
35 3521-6731
Especialidade(s): Neurocirurgia

Elisa Brasileiro Piantino
Avenida Arouca, 791
Centro - Passos - MG
35 3521-6888
Especialidade(s): Oftalmologia

Thales Carvalho de Lima
Rua Jose Merchioratto, 174
Passos - MG
35 35 3529-3718
Especialidade(s): Cirurgia Geral e Proctologia

Claudio Antonio Felix Oliveira
Av. Dr. Breno Soares Maia, 238 - SL 300/302
Passos - MG
35 3521-6616
Especialidade(s): Gastroenterologia

Thales Pádua Brasileiro
Avenida Arouca, 791
Centro - Passos - MG
35 3521-6888
Especialidade(s): Oftalmologia

Luana Avelino Morais
Rua Boa Vista, 68
Santa Casa - Passos - MG
35 3522-7169
Especialidade(s): Ginecologia e Obstetricia

Thiago Silva de Paula
Travessa São João, 40
Centro - Passos - MG
35 3521-8411
Especialidade(s): Cirurgia Geral e Proctologia

Manoel de Vasconcelos Chagas
Rua Santa Casa, 240 - Santa Casa
Passos - MG
35 3521-8281
Especialidade(s): Ortopedia e Traumatologia

Willian José da Costa Filho
Rua Jose Merchioratto, 174 - 3º Andar
Santa Casa - Passos - MG
35 3529-3718
Especialidade(s): Cirurgia Vascular
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