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O Grupo Santa Casa BH (GSCBH) 
inaugurou, em 3 de setembro, sua 
Faculdade, com o propósito de 
compartilhar com a população 
o conhecimento e a expertise 
adquiridos ao longo de mais de um 
século de existência do primeiro 
hospital de Belo Horizonte. A 
cerimônia de inauguração foi 
realizada no hall de entrada da 
nova unidade, na Avenida dos 
Andradas, 2688. 

A Santa Casa BH - hospital 
filantrópico com atendimento 

100% SUS – tem o mérito da 
excelência em gestão, apesar das 
adversidades enfrentadas pelas 
instituições de saúde brasileiras.  
Por isso, o curso Tecnólogo em 
Gestão Hospitalar será a primeira 
oferta de graduação da instituição. 
O corpo docente é formado por 
mestres e doutores com experiência 
profissional na área. E os estágios 
obrigatórios terão a supervisão 
direta do competente time de 
gestores do GSCBH, reconhecido 
nacionalmente por seus resultados.  

O curso possui um programa 
educacional compatível com as 
competências exigidas ao gestor 
hospitalar do século XXI, trazendo 
um currículo baseado nas EPAs 
(Entrustable Professional Activities 
ou at iv idades prof issionais 
confiáveis),  metodologias de 
ensino que permitem ao aluno ser 
protagonista de seu aprendizado. 
As inscrições para o primeiro 
vestibular já estão abertas. 
Interessado(a)? Clique aqui e 
inscreva-se!

A Santa Casa BH está entre as 
300 melhores empresas do País, de 
acordo com ranking do Guia Época 
de Negócios 360°.

O hospital figura entre as 1000 
maiores empresas do Brasil, 
conforme levantamento da revista 
Valor Econômico. 

A Santa Casa BH está entre as 
100 melhores ONGs brasileiras, de 
acordo com ranking definido pela 
Revista Época e Instituto Doar. 

D r.a Rosa Malena Delbone
Diretora Acadêmica

Saulo Levindo Coelho
Provedor

Quero reafirmar o compromisso da Santa Casa BH com a 
saúde e com a educação. Aqui começou a primeira escola de 
Medicina, que foi a da UFMG. Depois veio a Ciências Médicas 
MG. Então, agora, a Santa Casa também tem a sua escola.

Teremos o primeiro curso de Gestão Hospitalar, 
do Brasil, com o currículo baseado em EPAs e 
com estágio supervisionado em serviço realizado 
pelo competente time de gestores do GSCBH.

Você sabia?

http://www.santacasabh.org.br/ver/gest%C3%A3o_hospitalar.html


PESQUISA ACADÊMICA:

A neuroimunologia e a neuropsiquiatria são duas áreas 
com vasta possibilidade de análises e foram as escolhidas 
pelo docente da Santa Casa BH Ensino e Pesquisa, Dr. 
Antônio Lúcio Teixeira Júnior, para concentrar suas 
pesquisas. Com mestrado e doutorado em Biologia Celular 
e pós-doutorado em imunologia, ele realiza estudos sobre 
como os processos imunes causam alterações no sistema 
nervoso central. 

De acordo com Dr. Antônio Lúcio, “essas duas áreas se 
interagem muitas vezes em pesquisas que buscam entender 
de que forma os problemas clínicos, acompanhados de 
processos inflamatórios, estão associados a alterações 
comportamentais cognitivas”. Por exemplo, indivíduos 
com infarto agudo do miocárdio têm um risco aumentado 
de desenvolver depressão. Isso se deve a uma série de 
processos biológicos, inflamatórios ou imunomediados 
que, segundo ele, explicariam esse fator. 

Esses quadros se dão em virtude de substâncias 
e células que são ativadas durante a inflamação. 
“Acredita-se que elas seriam capazes de influenciar o 
cérebro, fazendo com que fique propenso ou vulnerável a 
desenvolver sintomas cognitivos, como maior dificuldade 
de concentração, lapsos de memória, entre outros”, 
salienta Dr. Antônio Lúcio.

Processos inflamatórios 
e as alterações 

comportamentais

O processo científico é infinito. Quando se 
pretende fazer uma boa ciência, o fim de uma 
pesquisa gera uma pergunta subsequente que 
acaba resultando em outra pesquisa. É um 
processo muito dinâmico.

PLATAFORMA BRASIL:
CADASTRO E SUBMISSÃO DE PROJETOS

Devido à grande procura 
de pesquisadores e alunos 
s o l i c i t a n d o  o r i e n t a ç õ e s 
para fazer o cadastro e a 
submissão de projetos na 
Plataforma Brasil, o Núcleo de 
Pesquisa Clínica e o Comitê de 

Ética e Pesquisa elaboraram 
um tutorial com todas as 
instruções. O vídeo está 
disponível no canal do Grupo 
Santa Casa BH no YouTube. 
Clique aqui para acessar ou 
faça a leitura do QR Code.

Pesquisa Clínica

https://www.youtube.com/watch?v=HWDU_lOoE1g


Personagem em foco

A assessora psicopedagógica Valenir Dias Machado 
Corrêa da Costa iniciou suas atividades no Grupo Santa 
Casa BH em 1987, como psicóloga voluntária, recém-
formada pela PUC Minas. Na época, a atuação de um 
profissional de psicologia dentro de um hospital ainda 
era algo incomum. Em 1990, ela foi contratada e, desde 
então, construiu uma carreira respeitável, tanto na área de 
psicologia hospitalar quanto na docência e coordenação 
pedagógica de importantes instituições de ensino. 

Valenir é casada a 32 anos com o engenheiro Cezar 
Corrêa da Costa, com quem tem três filhos que, a exemplo 
da mãe, estão na área da saúde: Raquel, 29 anos, médica 
veterinária; Giselle, 28 anos, enfermeira; e Vinicius, 21 
anos, estudante de Odontologia. “Nessa relação entre 
mãe e filhos, a influência é quase inevitável. Acredito que, 
de alguma forma, há uma identificação com a mãe,  pois 
cresceram me ouvindo falar da Santa Casa. Acho que isso 
contribuiu para as escolhas das profissões”, revela.

Como procuradora institucional da Santa Casa BH 
Ensino e Pesquisa, Valenir responde legalmente pelas 
informações da instituição junto ao Ministério da 
Educação (MEC). Também é professora e coordenadora 
do curso de pós-graduação em Psicologia Hospitalar, e 
coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), 
no qual presta assistência psicológica aos residentes da 
medicina e da equipe multiprofissional, trabalhando os 
aspectos psicoemocionais decorrentes do sofrimento 
psíquico inerentes ao processo de formação

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) mantém em seu site uma 
plataforma para busca de periódicos. O acadêmico 
ou pesquisador pode buscar publicações por 
assunto, nome do periódico (Exemplo: Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical, Nature Reviews, 
etc.), livro, ou “base” (procura por termo, título 
ou área de conhecimento). O portal oferece ainda 

acesso a textos completos em mais de 45 mil 
publicações periódicas, nacionais e internacionais, 
e diversas bases de dados que reúnem desde 
referências e trabalhos acadêmicos até normas 
técnicas, patentes, teses e dissertações dentre 
outros tipos de materiais, cobrindo todas as áreas 
do conhecimento.

Clique aqui e confira.

Apesar de ter investido alto na carreira, 
sinto que investi dobrado na família. Cada 
minuto em casa sempre foi para os filhos 
e para o marido. Sempre levei e busquei 
meus filhos na escola. Foi uma vida muito 
‘corrida’. Mas tudo o que eu fiz, sempre foi 
extremamente prazeroso.

VALENIR MACHADO

Você Sabia?

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez268.periodicos.capes.gov.br/


INAUGURAÇÃO DA FACULDADE SANTA CASA BH
Foi inaugurada, em 3/9, a Faculdade Santa Casa BH. A solenidade contou 

com a presença de autoridades, empresários e funcionários.

O provedor Saulo Levindo Coelho, no discurso de inauguração da Faculdade. 
Funcionários e docentes saúdam a nova unidade do Grupo Santa Casa BH.

EVENTOS INTERNACIONAIS
A diretora acadêmica da Santa Casa BH Ensino e Pesquisa, Dr.a Rosa Malena Delbone, 
participou de evento organizado pela Association for Medical Education in Europe (AMEE 
2019) em Viena, na Áustria. Também esteve na cidade de Braga, em Portugal, para uma 
reunião com o professor Nuno Souza, diretor da Escola de Medicina da Universidade do 
Minho. Clique aqui para conferir mais detalhes.

Dr.a Rosa Malena na companhia do Dr. Olle ten Cate, da Utrecht University. Ele foi o 
professor que desenvolveu as EPAs - Entrustable Professional Activities.

VENTILAÇÃO MECÂNICA NEONATAL E PEDIÁTRICA 
Especializandas de Fisioterapia em Terapia Intensiva Neonatal e 
Pediátrica participaram do curso de “Ventilação Mecânica Neonatal e 
Pediátrica: da evidência científica à prática”. Realizado pelo Instituto 
Mineiro de Educação Continuada em Saúde (IMECS), o curso teve 
módulos teóricos e práticos baseados em estudos e pesquisas científicas 
mais recentes, para que o aluno prescreva e conduza com segurança o 
atendimento de pacientes neonatais e pediátricos que necessitam de 
ventilação pulmonar mecânica em Unidades de Terapia Intensiva.

RECEPÇÃO ACADÊMICA
Em 2/9 foram recebidos os alunos de duas instituições de ensino superior, para início do estágio obrigatório. 

Acontece

Acadêmicos de Psicologia da PUC MinasAlunos de Enfermagem e Fisioterapia da Estácio de Sá

http://www.santacasabh.org.br/ver/ensino_e_pesquisa_marca_presen%C3%A7a_na_amee_2019.html


Criado em 2008, o Programa de Estágio é o setor responsável pelos 
estágios curriculares realizados no Grupo Santa Casa BH a partir de 
convênios com instituições de ensino externas. Atualmente, são 15 
instituições situadas em Belo Horizonte e no interior do estado. São 
ofertados estágios curriculares para graduação nos curso de medicina, 
enfermagem, nutrição, farmácia, fisioterapia, psicologia, biomedicina e 
serviço social. Também são oferecidos estágios para estudantes do 
curso técnico em Radiologia. A equipe é coordenada por Lucimara 
Alves de Souza e conta com três analistas e uma acadêmica.

PROGRAMA
de Estágio

Vi casos considerados raros, praticamente 
toda semana. Passei por várias especiali-
dades durante um ano e fui parte da equipe 
que lida diariamente com diversos desafios 
para salvar vidas. Ensinamentos que usarei 
por toda a minha carreira médica.

Carolina Vargas Duarte, acadêmica do 11º período 

de Medicina da Universidade de Itaúna 

A experiência nas enfermarias, o contato com 
os pacientes e as mais diversas comorbidades 
têm enriquecido muito minha formação 
acadêmica. Os preceptores contribuem não 
apenas para nosso crescimento profissional, 
como também humano.

Aléxia Aquino de Barros, acadêmica do 10º 

período do curso de Medicina da FUNORTE

É com muita honra e gratidão que agradeço 
pela oportunidade de vivenciar o mundo 
da Oftalmologia. Foram dias de muito 
aprendizado e troca de conhecimentos 
com toda a equipe. A cada dia estou mais 
encantada e certa da minha escolha futura.

Andressa Mayumi Matucuma, acadêmica do curso 

de Medicina do Centro Universitário Atenas-Paracatu

INTERNATO MÉDICO
O internato médico corresponde ao período do curso no qual o aluno tem a oportunidade de vivenciar a 

prática, se preparando para o exercício profissional. Atualmente, o hospital conta com aproximadamente 
400 internos das diversas instituições de ensino conveniadas, situadas em todo o Estado.

Contato

(31) 3238-8980

santacasabh.org.br

contatoiep@santacasabh.org.br

Agenda de Eventos

21/9
CURSO DE CAPACITAÇÃO:

• TREINAMENTO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA (BLS)
19/10

CURSO DE CAPACITAÇÃO:
• SOCORRISTA
• URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CARDIOLOGIA
• CUIDADOR DE RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS
• APLICABILIDADE DOS TIPOS DE VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PUNÇÃO VENOSA

17/9
a

11/10
VISITAS À FACULDADE SANTA CASA BH:

CONFIRA DATAS DISPONÍVEIS E INSCREVA-SE AQUI. PARTICIPANTES FICAM ISENTOS DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO VESTIBULAR.

Boletim produzido pela Gerência de Comunicação Institucional com o apoio do Comitê de Comunicação do EP.

https://www.sympla.com.br/visitas-a-faculdade-santa-casa-bh__641903

