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Conecta Risoleta

“Não tenho palavras para de�nir o intenso trabalho e 
compromisso dos pro�ssionais de saúde durante a pandemia 
de Covid-19 e, sem o SUS, a barbárie seria ainda maior. Aos 
pro�ssionais do Risoleta, digo que se não fosse por vocês e pela 
existência dessa Instituição, a população do Vetor Norte de 
Belo Horizonte e arredores não teria acesso adequado aos 
serviços de saúde, pois a estrutura da região Centro-sul não 
conseguiria atender a demanda de uma população tão 
vulnerável.”

“Não devemos menosprezar sintomas gripais. 
Autocuidado é importante, como completar o ciclo 
vacinal, usar máscaras e manter medidas de 
proteção coletivas”, destaca o infectologista.

Para esta edição do Boletim Conecta divulgamos para os trabalhadores uma entrevista exclusiva com Unaí Tupinambás, 
professor, infectologista do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e ex-membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
(PBH).  

Ele falou sobre os aprendizados com a pandemia, a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) para enfrentar crises 
sanitárias e o que o futuro nos espera. 

Na sua visão de pro�ssional da saúde e pesquisador, devemos nos preparar para a próxima fase (pós-covid) e novas 
pandemias. Mas mais que isso: é preciso repensar nossa relação com a natureza diante de tantos crimes ambientais, da 
destruição da biodiversidade e da forma como interagimos com nossa casa, o planeta Terra. “Avançamos na criação de 
vacinas, mas as pandemias continuarão a surgir se não repensarmos nossa forma de lidar com o meio ambiente”, alerta.

Unaí Tupinambás (UFMG). Foto: Reprodução YouTube TV UFMG.

Con�ra a íntegra da entrevista em áudio no link abaixo.

https://soundcloud.com/hospitalrisoleta/entrevista-unai-tupinambas

https://soundcloud.com/hospitalrisoleta/entrevista-unai-tupinambas
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Fala, equipe!

Você conhece o trabalho do Patrimônio?

Posso doar itens?
Sim. Inclusive o Hospital recebe de forma recorrente doações de cadeiras de rodas, computadores, entre outros itens. 
Essas doações chegam via pessoa física, ONGs, Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e Secretaria Municipal de Saúde 
de Belo Horizonte (SMSABH). Tudo é aceito, desde que apresente bom estado de conservação e que seja de utilidade 
para o Hospital e não de uso pessoal. 

O que não pode guardar no galpão:

-    itens de uso pessoal; 

-    caixas de enfeites temáticos (Natal, festa junina, etc.). 

Precisa de algum mobiliário? 

Passe no galpão do Patrimônio, envie e-mail para transportemobiliario@hrtn.fundep.ufmg.br ou abra solicitação pelo 
sistema Neovero/Hotelaria: http://intranet.hrtn.fundep.ufmg.br/images//neovero011021.pdf. 

E �ca a dica: ligue para a equipe do Patrimônio (ramal 3332) ir ao setor para fazer a medição do espaço que receberá o 
mobiliário. 

Não tem o mobiliário que precisa no Patrimônio? 

Entre em contato com a Hotelaria (ramal 3283) e, se a compra for pertinente e viável, será realizada a requisição. 

Vale lembrar que a gestão dos equipamentos médicos é de responsabilidade da Engenharia Clínica que está sob a gerência 
de Hotelaria.

Em breve

A Diretoria do Risoleta e a equipe de Hotelaria estão desenvolvendo um projeto de Gestão de Patrimônio para melhor 
organização e controle dos mobiliários e itens descentralizados em todas as áreas da Instituição. Com esse sistema, as 
perdas e avarias serão localizadas e identi�cadas a cada novo inventário. 

>
>

A equipe do Patrimônio é responsável por separar, limpar, 
organizar e realizar a movimentação de mobiliário para 
atender os diversos setores. 

O galpão do Patrimônio (à direita no corredor da 
Engenharia), em parceria com o Almoxarifado, abriga cerca 
de dois mil itens do Hospital, materiais de uso coletivo e 
institucional. 

Segundo a assistente de patrimônio Sandra Santos, um 
dos desa�os dessa equipe é recolher os itens sem utilidade 
e dar o destino correto a eles, já que o galpão deve guardar 
mobiliário em bom estado e que possa ser aproveitado 
para outra demanda “Não podemos guardar itens de uso 
individual ou sazonal, tudo o que �ca sob a responsabilidade 
do Patrimônio pode ser requisitado e cedido para utilização
por outra equipe que esteja precisando”, a�rma Sandra.

Os bens permanentes sem utilidade para o Hospital são avaliados pela Engenharia Hospitalar e Hotelaria, posteriormente, 
são classi�cados como sucata para recolhimento pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ou como aptos para leilão da PBH 
com renda revertida para o Hospital. 

Caso tenha algum item sem utilidade em seu setor, acione o Patrimônio (ramal 3238). 

Equipe do Patrimônio - Elaine Cristina, Sandra Santos, Alexandre Meira,
Adriano Pinto e Ludmila Almeida.
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Fala, usuário!

Em função do Dia Mundial Sem Tabaco (31/5), compartilhamos a história da 
paciente Geni, conhecida na enfermaria do Risoleta. Alto astral e sempre acompanhada 
dos �lhos Eduardo e Fernanda, a vida da paciente da Clínica Cirúrgica vem sofrendo 
mudanças desde 2016, quando foi atropelada e feriu o braço esquerdo. Ela 
permanece em tratamento e tem melhorado sua saúde ao abandonar o hábito de 
fumar com incentivo da equipe do Hospital. 

Geni fumou por 41 anos e atribui seu vício à pro�ssão. “Fui bancária por anos e 
acabei aprendendo a fumar para aguentar a rotina puxada. Fumava um maço por 
dia. Mas com o meu problema de cicatrização da ferida no meu braço precisei parar. 
E pedi muito a Deus para me ajudar, porque eu mesma nunca tive força para tentar”, 
contou.

Geni veio ao Risoleta para cuidar do braço ferido no acidente. Quase teve que 
amputá-lo, mas a equipe médica do Hospital conseguiu reverter a situação, com 
ajustes na dosagem da medicação e um incentivo extra para a cicatrização da 
ferida: a paciente parou de fumar. 

Paciente para de fumar com incentivo da equipe do Risoleta

“No momento mais difícil da minha vida do ponto de 
vista físico, mental e emocional eu consegui largar um 
vício que já fazia parte da minha rotina. Isso ainda me 
surpreende." Geni Xavier Gontijo (58 anos), há mais 
de um mês sem fumar.
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Fala, usuário!

“A internação estava se estendendo por mais de 50 dias no Hospital e me disseram 
que o vício em cigarro di�cultava ainda mais a alta. Antes eu saía para fumar e os 
médicos iam atrás de mim, eu escondia. Tudo mudou quando a equipe foi �rme 
comigo. Conversaram sério e me pediram, aos poucos, para tentar com calma. E 
assim eu comecei. Apresentaram-me o medicamento e o adesivo para parar de 
fumar. Não quis o adesivo porque tinha nicotina, acreditei que conseguiria sem ele. E 
consegui. Disse ao médico que não colocaria nenhum cigarro na boca, que seria 
forte. Quando �nalmente parei de fumar e o médico foi conferir minha ferida, disse 
satisfeito: sensacional, Geni!”, conta. 

Oxigenoterapia hiperbárica

No Risoleta, a paciente também passou por sessões de oxigenoterapia hiperbári-
ca (OHB). A câmara utilizada nesse tratamento acelera o processo de cicatrização 
e controle de infecções, devido ao aumento da concentração de oxigênio que se 
dissolve no plasma. Dentro do equipamento, o oxigênio inalado tem 100% de 
pureza e a câmara eleva a pressão atmosférica ao dobro da pressão ambiente.

Após mais de um mês sem fumar, Geni é outra pessoa, mais tranquila e esperan-
çosa com sua recuperação. “Estou admirada com o tratamento que tive pelo SUS. Eu 
não imaginava que seria tão bem cuidada, só conhecia o que é mostrado na impren-
sa. Agora vou defender o SUS até em passeata! Aqui nunca desistiram de mim. Agra-
deço toda a equipe que cuidou de mim e me deu todo o apoio. Já não sinto mais 
nada, não tenho vontade de fumar e parei de ter crise de ansiedade.” 

Quando sair do Hospital (ela recebeu alta neste �m de semana), a primeira coisa 
que Geni quer fazer é dar uma volta de carro pela cidade, visitar a família e curtir 
a sua casinha, que ama e está sentindo falta. Estamos na torcida pelo retorno à 
sua vida normal!
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Fala, trabalhador!

2 xícaras de chá de amendoim torrado (300g)
2 xícaras de chá de açúcar cristal (400g)

2 colheres de sopa de manteiga ou margarina 
1 lata de leite condensado (395ml)

1 pitada de sal

Em uma panela alta coloque o amendoim e o açúcar. Quando o açúcar caramelizar junte a manteiga/margarina, o leite 
condensado e a pitada de sal. Mexa até desgrudar do fundo da panela. O ponto do doce é semelhante ao ponto de 
brigadeiro. Despeje em um recipiente untado, espere esfriar e corte os pedaços. É opcional passar no açúcar re�nado 
para �nalizar.

Receita - Pé de moça

Quer compartilhar uma dica ou seu talento no Conecta Risoleta? Envie uma mensagem para o 
e-mail ascom@hrtn.fundep.ufmg.br ou pelo WhatsApp (31) 99853-7140. Vale poesia, música,

fotogra�a, desenho, receita...tudo que traduza formas de expressão e criatividade! 

Con�ra a receita junina sugerida pelo ouvidor Leonardo Torres Vasconcelos,
que tem curso de gastronomia e é fera na cozinha.


