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Convênio Saúde

Assufemg firma convênio com Hospital São Lucas

Esta edição do Pinga Fogo registra com exclusividade o mais novo convênio firmado pela diretoria de
Assistência e Convênios da Assufemg entre a entidade e
o Grupo Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte/
Hospital São Lucas (ver matéria completa nas páginas
centrais). Sempre empenhada em buscar melhor qualidade na prestação de serviços e no atendimento aos As-

sociados, a diretoria da Assufemg “ Gestão UnificAção
para Continuar Crescendo com Novas Idéias” não mede
esforços para alcançar seus objetivos, principalmente
por se tratar de área tão nobre, a da Saúde, onde ter
uma Assistência Médico Hospitalar eficiente, torna-se de
fundamental importância, para todos os seres humanos,
em especial, para os Associados Assufemg.

Assistência Médica Hospitalar
O Hospital São Lucas, mais novo conveniado Assufemg, oferece aos usuários infra-estrutura de qualidade, eficiência e excelência no atendimento aos pacientes e familiares.

O Hospital São Lucas
O Hospital São Lucas, inaugurado em 1922,
possui tradição e excelência na
prestação de serviços de saúde.
Situado na região hospitalar de
Belo Horizonte, próximo à Praça Hugo Werneck, o Hospital
possui instalações de alto nível
e todo o suporte tecnológico
necessário para a realização de
cirurgias de média e alta complexidade, além de médicos
renomados, equipe multidisciplinar e atendimento humanizado. Com cerca de 100 leitos,
20 boxes de CTI e oito de UCI,
possui amplos apartamentos de
luxo, equipados com frigobar,
TV a cabo e telefone. O ele-

vado padrão de acomodação oferecido aos seus clientes
garante um ambiente
acolhedor no período
da internação, proporcionando bem-estar
e, consequentemente,
auxiliando na recuperação do paciente.
Aos visitantes e acompanhantes, o Hospital São Lucas oferece
uma sala de espera,
com Coffee Shop, especialmente elaborada para proporcionar
mais conforto durante
o tempo de permanência no Hospital.

Centro Cirúrgico
O Hospital possui sete salas cirúrgicas – sendo uma delas de pequenos procedimentos –, equipadas
com o que há de mais avançado em tecnologia hospitalar, assegurando o máximo de eficácia e segurança nos
procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, como

neurocirurgia, cirurgia plástica, ortopédica, hemodinâmica, geral, entre outras. O Bloco Cirúrgico também
dispõe de equipamentos de ponta para a realização de
videolaparoscopia, cirurgia menos invasiva, que permite rápida recuperação dos pacientes.
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Complexo de Tratamento Intensivo

Divulgação

O Hospital São Lucas possui moderno Complexo de Tratamento Intensivo, compreendido pelo Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e pela Unidade
de Cuidados Intermediários (UCI), ambos sob os cuidados de renomada equipe
multidisciplinar de intensivistas,
composta
por
nutricionistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
médicos e
enfermeiros,
contribuindo
para maior
qualidade do
Inaugurada em 2008, a Unidade de Cuidados Intermediários – UCI é parte integrante do Centro
atendimento
de Tratamento Intensivo da unidade. Os leitos são destinados exclusivamente à assistência interhumanizamediária de saúde a pacientes de convênios e particulares, com o mesmo padrão de qualidade já
tradicional no Hospital São Lucas.Com a inauguração, o São Lucas passa a ter completa estrutura
do. O CTI
de CTI e UCI.
dispõe de 20
leitos, em boxes individuais, que propiciam maior privacidade ao paciente, e
sistema de condicionamento de ar exclusivo, ou seja, a temperatura ambiente é
regulada de acordo com as necessidades do paciente. Além do conforto, possui
aporte tecnológico de última geração, sendo um dos mais modernos do País.
A UCI oferece oito leitos, em apartamentos amplos e individualizados, destinados à assistência intermediária à saúde. A Unidade proporciona atendimento
semi-intensivo a pacientes crônicos, com mais conforto e o elevado padrão de
atendimento do Hospital. O endereço do Hospital São Lucas é Av. Francisco
Sales, 1.186 – Santa Efigênia. O telefone é (31) 3238-8414.

Pronto Atendimento do Hospital
São Lucas
Divulgação

O Pronto Atendimento
São Lucas atende adultos
e crianças em situação de
urgência/emergência, em
regime de plantão, 24 horas. Possui especialistas
altamente capacitados nas
áreas de ortopedia, pediatria, cirurgia, cardiologia e
clínica médica. Por localizar-se dentro do Complexo
Hospitalar São Lucas, os
pacientes que necessitam
Aparelho arco cirúrgico utilizado no Bloco cirúrgico do Hospital São Lucas
de internação ou procedimentos cirúrgicos de urgência/emergência contam com todo o suporte do Hospital. O endereço do Pronto Atendimento São Lucas é Rua dos Otoni, 670 –
Santa Efigênia. O telefone é (31) 3238-8597.
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Clínica São Lucas
A Clínica São Lucas dispõe de infra-estrutura moderna e sofisticada para oferecer aos clientes de convênios e particulares todo o conforto de que precisam no momento das consultas eletivas e exames. São 24 consultórios que atendem a 26 especialidades clínicas, com respeitados especialistas da área médica. O cliente pode
agendar sua consulta nas seguintes especialidades:

Especialidades
▪ Alergia respiratória
▪ Anestesiologia
▪ Angiologia / cirurgia vascular
▪ Cardiologia
▪ Cirurgia crânio maxilo facial
▪ Cirurgia de cabeça e pescoço
▪ Cirurgia cardiovascular
▪ Cirurgia plástica reparadora
▪ Cirurgia geral
▪ Clínica médica
▪ Clínica da dor
▪ Dermatologia
▪ Endocrinologia

▪ Gastroenterologia
▪ Geriatria
▪ Ginecologia / obstetricia
▪ Hematologia
▪ Mastologia
▪ Nefrologia
▪ Neurocirurgia
▪ Neurologia
▪ Ortopedia
▪ Otorrinolaringologia
▪ Pneumologia
▪ Psiquiatria
▪ Urologia

O horário de atendimento da Clínica São Lucas é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados,
das 8h às 12h. As marcações podem ser feitas pelo telefone (31) 3011-1400. O endereço é Rua dos Otoni, 660 –
Santa Efigênia.

Grupo Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte/Hospital São Lucas
Av. Francisco Sales, 1.186 – Santa Efigênia- Fone: (31) 3238-8534 – Fax: (31) 3238-8454

Relação de endereços e telefones de setores da
Santa Casa de BH
O agendamento de consultas deve ser feito (pro- Internação – Santa Casa (Ala C)
visoriamente) através dos telefones: 3238-8534/3238- Av. Francisco Sales, 1.111 – Santa Efigênia
8454 com Valdirene ou Pedro.
Fone: 3238-8117
Pronto Atendimento Adulto/Infantil
Internação – Hospital São Lucas
no Hospital São Lucas (Atendimento
Av. Francisco Sales, 1.186 – Santa Efigênia
24 horas)
Rua dos Otoni, 670 - Santa Efigênia – Fones: 3238- Fone: 3238-8411
8445/3238-8597
Ambulatório Eletivo – Clínica São
Especialidades: Cardiologia, Cirurgia Geral, ClíniLucas
ca Médica, Ortopedia, Pediatria e outras clínicas com
Rua dos Otoni, 660 – Santa Efigênia
atendimento em sobreaviso.
Fone: 3238-8434
Pronto Atendimento na Clínica de
Especialidades: Todas as especialidades
Olhos (Atendimento 24 horas)
Av. Francisco Sales, 1.221 – Santa Efigênia – Fones: Clínica de Olhos
Av. Francisco Sales, 1.221 – Santa Efigênia
3238-8810/3238-8811
Fones: 3238-8810/3238-8811
Especialidade: Urgências Oftalmológicas em geral.
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Unidade de Hemodiálise e Diálise
Peritonial
Rua Piauí, 420 – Santa Efigênia – Fone: 3238-8169
Unidade de Quimioterapia
Rua Piauí, 440 – Santa Efigênia
Fone: 3238-8119
Unidade de Radioterapia
Rua Piauí, 440 – Santa Efigênia – Fone: 3238-8188
Centro de Diagnóstico e Tratamento
(Exames de Diagnósticos)
Av. Francisco Sales, 1.111 – Santa Efigênia – Fones:
3238-8420/3232-8898/3238-8899
Dicas Locadora Assufemg

Serviços oferecidos
▪ Broncoscopia
▪ Colonoscopia
▪ Ecocardiografia
▪ Ecodoppler
▪ Endoscopia Digestiva
▪ Hemodinâmica (Cateterismos/Angioplastias)
▪ Laboratório de Análise Clínica
▪ Laboratório de Anatomia Patológica
▪ Mamografia
▪ Medicina Nuclear In Vivo (Cintilografias)
▪ Neuroradiologia
▪ Radiologia (Exames Contrastados)
▪ Teste Ergométrico
▪ Tomografia Computadorizada
▪ Ultra-sonografia

De Pernas pro Ar

		

		
Alice (Ingrid Guimarães) já passou dos 30, é casada com João (Bruno Garcia), tem
um filho e é uma executiva bem sucedida. Na verdade, ela é uma típica workaholic, que tenta
se equilibrar entre a rotina de trabalho e a família, mas perde o emprego e o marido no mesmo
dia. É quando ela passa a contar com a ajuda da vizinha Marcela (Maria Paula) para mostrar
que é possível ser uma profissional de sucesso sem deixar os prazeres da vida de lado. Para isso,
Alice vira sócia da nova amiga em um sex shop falido, enquanto Marcela ajuda ela a descobrir
os prazeres dos sex toys.
		

A Lenda dos Guardiões

		
Soren (Jim Sturgess) é uma corujinha fascinada pelas histórias épicas contadas pelo
pai sobre os Guardiões de Ga’Hoole, míticos guerreiros alados que lutaram em uma grande
batalha para salvar as corujas de uma grande ameaça. Por outro lado, seu irmão Kludd (Ryan
Kwanten) zomba dele e tem ciúmes, procurando sempre atrair a atenção do pai. Um dia, os
dois são capturados e caem nas mãos dos Puros, corujas do mal que querem dominar o Reino
do Oeste e a Grande Árvore. Chegou a hora de Soren botar em prática toda a sua vontade
e conhecimento para realizar uma fuga audaciosa e ajudar na derrota dos Puros e, assim,
salvar o futuro das corujas. (RC)

Linhas de ônibus do campus Pampulha são alteradas
A linha ‘A’ de ônibus internos do campus Pampulha teve seu itinerário alterado a partir do dia 16 de maio.
Os itinerários e horários das linhas estarão disponíveis no endereço www.ufmg.br/serviços/onibus.shtml. Outra mudança no serviço foi a criação da linha ‘B férias’, que assim como a antiga linha ‘D férias’ circulará nos períodos de
recesso acadêmico. Segundo informações da Divisão de Transportes do Departamento de Logística de Suprimentos
e de Serviços Operacionais da UFMG, a nova linha tem horários e itinerários diferentes da linha 'B' convencional.
O setor informa que as mudanças têm por objetivo melhorar o atendimento à comunidade universitária.

Atenção, Associados! subsede tem novo local de atendimento

Desde o dia 09 de maio último, o atendimento da subsede está sendo feito no prédio do MedCenter
(juntamente aos consultórios odontológicos), no horário de 08 às 17h. O endereço é rua dos Otoni, 909- sala
1305 - Santa Efigênia. Tel: 31-3224.7519

Junte-se a Nós! Associe-se.

Assufemg Assufemg - uma Entidade a Serviço do Servidor “Gestão UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias”

