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IEDE promove o Doce Dia

Institutos receberam doações de meias, kits higiênicos e brinquedos

A Fundação Saúde 

promoveu ações de 

conscientização e 

de solidariedade ao 

longo do ano de 2014. 

A primeira campanha 

arrecadou cerca de 

140 pares de meias 

que foram doados 

para os pacientes do 

Instituto Estadual de 

Hematologia Arthur Siqueira de Cavalcanti (Hemorio), 

beneficiando aproximadamente 70 pessoas internadas 

naquele período. A ação foi o projeto-piloto do 

Programa Fundação Solidária, que visa à realização de 

campanhas internas destinadas a contribuir com as 

unidades sob a gestão da Fundação Saúde. A doação 

dos pares de meia foi feita pelos colaboradores da 

Sede.

“Realizar a distribuição das meias nos proporcionou 

uma grande alegria, principalmente ao ver que toda 

ajuda é bem- vinda. Há uma frase que diz que ‘é a 

intenção e não a doação, que faz o doador’. Tenho 

certeza de que todos que participaram desta campanha 

co m p a r t i l h a ra m 

dos sentimentos 

de solidariedade 

e compaixão. Que 

continuemos neste 

intuito de ajudar 

ao próximo, fazendo as mudanças que queremos ver 

no mundo com nossas próprias mãos”, afirmou Helene 

Gomes, chefe de avaliação de desempenho da Diretoria 

de Recursos Humanos, e uma das responsáveis pelo 

programa.

Fundação Saúde promove ações sociais

Fundação Saúde realiza 
Ofi cina de Planejamento Estratégico
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Com a palavra, a diretora...
Missão 

Gerenciar unidades públicas de saúde em 

consonância com a Secretaria de Estado de Saúde.

Visão

Ser reconhecida por disponibilizar o melhor 

modelo de gestão de unidades de saúde do Estado 

do Rio de Janeiro, no âmbito do SUS.

Valores

Integração, Comprome  mento, Respeito,

Efi ciência e Transparência.

Expediente

 O ano de 2014 foi um período de muito trabalho e o 

resultado de todas as conquistas e avanços foi apresentado em 

dezembro durante reunião realizada com nossos colaboradores 

da Sede. Sem dúvida, foi um encontro peculiar, pois envolvemos as 

pessoas que trabalham diariamente para exercer com maestria 

a gestão da Fundação Saúde e de suas unidades hospitalares. 

 Os par  cipantes puderam compar  lhar informações, 

trocar ideias, sugerir propostas. De fato, foi uma ofi cina 

produ  va e sa  sfatória não só para a diretoria como também 

para cada um que contribui para o bom funcionamento das 

ações co  dianas.

 Em 2014, a Fundação Saúde focou na responsabilidade 

social e promoveu ações que benefi ciaram o público interno 

(empregados) e externo (sociedade). No primeiro, duas 

importantes ações de conscien  zação foram realizadas na 

Sede, abordando temas que estão em voga e que carecem de 

divulgação para propagar cada vez mais a prevenção. 

 Os meses de outubro e novembro são marcados 

pelas campanhas contra o câncer de mama e de próstata, 

respec  vamente. E, como ins  tuição ligada à saúde, fundamental 

mul  plicar informações do gênero entre nossos empregados. 

No que tange ao nosso público externo, trabalhamos em duas 

campanhas voltadas para benefi ciar pacientes internados nas 

unidades sob gestão da Fundação Saúde. A primeira arrecadou 

meias; a segunda, presentes doados na época do Natal. 

 A prevenção começa cedo, principalmente quando os 

cuidados devem ser iniciados nos primeiros anos de vida. 

Dessa forma, as limitações devem ser ensinadas sem traumas 

e com naturalidade. Por isso, o Ins  tuto Estadual de Diabetes e 

Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE) realizou um doce encontro 

com o público-infanto juvenil para falar sobre a diabetes e os 

cuidados necessários para controlar a doença. Assim como a 

prevenção, a educação também é um excelente remédio.

Boa leitura!

  Clarisse Lobo

Diretora Execu  va da Fundação Saúde
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Na esteira da solidariedade, a Fundação Saúde realizou a campanha 
de Natal para presentear as três unidades sob sua gestão: Ins  tuto 
Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC), Ins  tuto Estadual de 
Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE) e Ins  tuto Estadual 
de Hematologia Arthur Siqueira de Cavalcan   (Hemorio). A visita do 
Papai Noel percorreu os corredores dos hospitais para levar alegria e 
descontração para aqueles que aguardam pela rápida recuperação. 

Ao todo, foram benefi ciados cerca de 150 pacientes. Os adultos 
receberam kits de higiene pessoal e parte dos itens foi doada pela empresa Leite de Rosas. A contribuição dos 
colaboradores da Sede da Fundação Saúde também foi fundamental para incrementar as compras de presentes dos 
pacientes, inclusive das crianças, que ganharam brinquedos. 

Os adultos fi zeram a festa e comemoraram para valer a inesperada visita. A paciente Claudia Pereira, de 52 anos, 
internada no IEDE, não resis  u à emoção e chorou copiosamente ao ver o Papai Noel adentrando a enfermaria para 
entregar-lhe um presente.

“Este foi o meu maior presente, 
chegar perto do Papai Noel pela 
primeira vez na minha vida. Estou 
muito feliz, de verdade. Temos que 
manter viva esta emoção, este espírito 
natalino”, disse, com a voz embargada.

Visita do Papai Noel comove pacientes internados

A Fundação Saúde realizou duas ações internas em comemoração ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul. As mulheres 
par  ciparam de um encontro para falar sobre o câncer de mama, principalmente sobre os sintomas e a importância 
de fazer o autoexame. Posteriormente, os homens acompanharam a palestra do urologista Ronald Monteiro, que falou 
sobre o câncer de próstata. Em cada seis homens, um é portador da doença. As a  vidades mobilizaram mais de 100 
colaboradores da Sede. Segundo a diretora execu  va da Fundação Saúde, Clarisse Lobo, a ideia é estender a ação no 
próximo ano aos profi ssionais lotados nas unidades de saúde.  “Nós trabalhamos com a saúde e por isso, devemos 
fomentar a conscien  zação, orientando nossos empregados e possibilitando que cada um se torne um mul  plicador 
desta informação”, ressaltou.

Fundação Saúde se veste de rosa e de azul
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O Ins  tuto Estadual de Diabetes e 

Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE) 

promoveu um “Doce Dia” para um 

grupo de pacientes infanto-juvenil da 

unidade. Atendendo a um pedido das 

endocrinopediatras Luciana Correa e 

Cris  ne Barbosa, a chefe do Serviço 

de Diabetes do IEDE, Rosane Kupfer, 

foi a responsável pela promoção 

de um encontro onde os pacientes 

e acompanhantes passaram o dia 

juntos, fazendo a  vidades  sicas 

recrea  vas e recebendo informações 

relevantes sobre a diabetes e os 

cuidados necessários para controle 

da doença.

Uma equipe mul  disciplinar 

acompanhou o grupo durante as 

a  vidades, que iniciaram no IEDE com 

um café da manhã orientado pelas 

nutricionistas. Em seguida, o grupo 

foi para o Espaço Country Garden, 

na Estrada do Joá, Barra da Tijuca, 

onde foram monitorados ao longo 

do dia, fazendo auto-monitorização 

glicêmica, contagem de carboidratos 

antes e depois da colação e do 

almoço junto com a equipe envolvida 

da unidade. Enquanto os pacientes 

par  cipavam de recreações, os 

acompanhantes par  cipavam de 

dinâmica de grupo com psicólogos.

“A a  vidade foi uma forma não só 

de envolver as crianças, mas mostrar 

que outras também têm o mesmo 

problema e que é possível administrar 

a doença sem traumas e sem prejuízo 

à qualidade de vida”, disse a médica.

O grupo foi formado por 14 

pacientes entre 7 e 12 anos e a 

intenção é promover encontros dessa 

natureza esporadicamente. O IEDE 

atende cerca de 500 pacientes nesta 

faixa etária. 

Em foco

IEDE promove o Doce Dia

Planejamento estratégico. A equipe administra  va da Sede da Fundação Saúde reuniu-se em dezembro para 
realizar uma ofi cina de planejamento estratégico para este ano. Na ocasião, a diretora execu  va da Fundação 
Saúde, Clarisse Lobo, apresentou um balanço da gestão de 2014, demonstrando os avanços conquistados nas 
quatro unidades de gestão plena: Ins  tuto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, Ins  tuto Estadual de 
Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, Ins  tuto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcan   
e Central Estadual de Transplantes. Após a apresentação dos resultados, foram criados grupos por cores e 
palavras-chave ligadas aos princípios organizacionais da Fundação Saúde, como, reconhecimento, consonância, 
respeito, integração e efi ciência. Cada grupo teve a incumbência 
de desenvolver um plano de ação focado na palavra-chave, sem 
custo para a sua aplicabilidade. “O resultado deste trabalho foi 
muito posi  vo porque possibilitamos que nossos colaboradores 
pudessem contribuir com ideias e sugestões para melhorar os 
nossos processos de trabalho. As propostas apresentadas serão 
deba  das nas próximas reuniões do Colegiado da Fundação Saúde, 
pois são fac  veis, prá  cas e viáveis”, ressaltou Clarisse Lobo.


