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Este é um novo canal de comunicação do Hospital Espírita André Luiz (HEAL)
com a sociedade e os seus diferentes públicos. O Ser + já traz no nome a referência ao trabalho humanizado promovido pelo hospital, pois a palavra “Ser”
remete ao indivíduo e à sua existência. Além disso, o “+” relaciona-se ao que é
positivo, ao que vem para somar, também presente em nossa marca e na nossa
essência. Acompanhe o nosso informativo e fique por dentro de nossos projetos, ações e temas relacionados à saúde mental.
Nesta primeira edição, vamos apresentar as atividades e serviços do nosso hospital e trazer alguns resultados do último ano, mais uma forma de o HEAL zelar pela
transparência e pela ética. Além disso, queremos continuar cumprindo com o
principal motivo da nossa fundação, que é prestar assistência a pessoas carentes
com transtornos mentais, e esse trabalho só é possível com a ajuda de voluntários e tantas outras pessoas, que fazem diferentes tipos de doações.
Neste ano, especialmente, temos um desafio frente à crise econômica brasileira. Queremos manter nosso trabalho no hospital, que, além do atendimento médico, é o único do segmento a oferecer atividades extras aos pacientes,
como horta, esportes, música, dentre outros. Também fazemos tudo isso sem
nos esquecer da assistência aos familiares.

Dr. Roberto e Dr. Júlio
lideram o corpo clínico do HEAL

Humano

Contamos com você para que o Ser + seja cada vez melhor. Esperamos que a
publicação contribua para informá-los sobre a nossa atuação, para debatermos
temas relevantes relacionados ao transtorno mental e à dependência química e
que sensibilize a sociedade sobre a importância social do nosso trabalho. Mande sua opinião ou suas sugestões. Queremos que este canal seja de abertura
e informação.
José de Andrade Drumond
Diretor-presidente do HEAL

EXPEDIENTE
“Oferecer tratamento interdisciplinar com excelência ao portador de transtorno mental e seus familiares, visando à sua reinserção social”. Há 49 anos essa
é a missão do Hospital Espírita André Luiz (HEAL), associação civil, beneficente, de assistência social e à saúde e sem fins lucrativos. Com elevado padrão
ético-profissional e humanístico, a equipe multidisciplinar do HEAL acolhe e
trata os pacientes e familiares de forma integrada, abrangendo os aspectos
físico, psíquico, social e espiritual.
O Hospital Espírita André Luiz dispõe de 160 leitos em diversas unidades de tratamento e, além da assistência médico-hospitalar, mantém um Ambulatório, uma
Residência Terapêutica e um Centro de Terapias e Assistência Social (CETAS),
este último com capacidade para atender até 60 dependentes químicos.
Em 2015, o HEAL destinou R$ 1.386.884 ao trabalho filantrópico, beneficiando
278 pessoas socioeconomicamente carentes, portadoras de transtornos mentais
e/ou dependência química. Foram realizadas mais de 12 mil diárias gratuitas, além
de consultas ambulatoriais e procedimentos especiais. Esses recursos financeiros
advêm de doações, de subvenções e da própria instituição, que, além da filantropia,
disponibiliza atendimento a particulares e aos associados de diversos convênios.
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DIRETORIA

Diretor-presidente: José de Andrade Drumond | Diretora Financeira e de Promoção Social:
Patrícia Maria Nunes I Diretor Administrativo: Dorinato Iolando Ferreira Júnior | Diretora de
Atenção à Saúde e Assistência Espiritual: Walkíria Texeira Campos | Diretor Técnico: Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza (CRM-14987) | Diretor Clínico: Dr. Júlio César Menezes Vieira (CRM43926) | Diretor Jurídico: Dr. Mauro Soares de Freitas

CONVÊNIOS

Amagis I Amil I AMMP I Bacen - Banco Central I BHTrans I Bradesco Saúde I Casu I CEF - Caixa Econômica Federal I Cassi I Cemig Saúde I Copass – Copasa I CNEN - Comissão Nacional
Energia Nuclear I Desban – BDMG I Fundação Libertas I Fundação Fiat I Fundação Itaú I Fundaffemg
I Good Life I Medial Saúde I Mediservice I Nipomed I PASA – Vale I Petrobras I Planassist I
PMMG I Postal Saúde I Promed I Samp I Saúde Sistema I Unimed I Unafisco I Usiminas
CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Geral: (31) 3115-2600
SAC: (31) 3115-2646

“Temos um grande desafio em não deixar que a crise econômica brasileira impacte na assistência filantrópica que oferecemos, levando em consideração que não
recebemos subsídios do governo e de organizações não governamentais”, ressalta
o diretor-presidente do Hospital Espírita André Luiz, José de Andrade Drumond.

www.heal.org.br
facebook.com/HEALBR
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CETAS

EQUILÍBRIO

Tratamento diferenciado
Humanizar o tratamento é quando se vai além dos procedimentos médicos. É
preocupar-se com o emocional e com o bem-estar do paciente. É assim que o
Hospital Espírita André Luiz (HEAL) tornou-se referência em psiquiatria no país,
desenvolvendo o modelo de atenção à saúde para os pacientes e prestando assistência a familiares. As pessoas internadas participam de atividades diariamente,
das 8h às 19h, realizadas por uma equipe interdisciplinar, composta por psiquiatra, psicólogo, assistente social, homeopata, clínico geral, terapeuta ocupacional,
nutricionista e enfermeiros. Também são promovidas atividades lúdicas e ao ar
livre, como música, esporte e arte, e é oferecido o atendimento fraterno (opcional), realizado por voluntários do Departamento de Assistência Espiritual (DAE).

No caso de dependentes químicos, depois de desintoxicados, eles podem ser
encaminhados para tratamento no CETAS (leia mais na página 5). São três
etapas de tratamento: Despertar, Esperança e Perseverança. São atendidos
homens, com mais de 18 anos.

Corpo clínico

Composto por mais de 50 profissionais, de diferentes especialidades: psiquiatras, médicos, assistentes, médicos plantonistas, clínicos e anestesistas. Fazem
parte da Diretoria do HEAL os renomados médicos apresentados a seguir:
Dr. Júlio César Menezes Vieira
Mestre em Medicina Molecular (UFMG); com especialização em Psiquiatria e Psicogeriatria (ABP/
AMP), Geriatria (SBGG/AMB); professor de Psiquiatria (Ipemed, UFMG e Unincor); médico assistente e diretor clínico do HEAL. Membro da
Associação Brasileira de Geriatria e Gerontologia
(SBGG) e da Associação Brasileira de Psiquiatria
(ABP). Publicou artigos científicos e capítulos de
livros e recebeu diversos prêmios na área.

“No Hospital Espírita André Luiz, a gente se sente acolhido e seguro. É importante sentir essa confiança no hospital, principalmente no momento em que
estamos com o emocional abalado”, comenta Rosemary Silva da Costa, tia do
paciente Yago de Assis Costa. O rapaz, de 22 anos, esteve recentemente internado para tratar de transtornos mentais, e a família elogiou o atendimento
prestado por toda a equipe do hospital.

Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza
Graduado em Medicina (UFMG) com residência
médica em Psiquiatria (Fhemig); diretor técnico do
HEAL; psiquiatra clínico e psicoterapeuta do Instituto de Assistência Psíquica da clínica Renascimento; palestrante nacional e internacional; professor
convidado pelo Ministério da Saúde de Portugal;
autor e coautor de diversos livros sobre saúde e espiritualidade; vice-presidente das associações Médico Espírita do Brasil e de Minas Gerais.

Conheça o nosso Modelo Integrado de Atenção à Saúde.
INTERNAÇÃO

HARMONIA

RENOVAR

AMBULATÓRIO

NOVOS
PASSOS

CETAS

Unidades de internação

Internação

O paciente é acolhido em caso de crise, que pode ser em razão de dependência química ou transtorno mental. O tratamento é dividido em unidades
específicas: Harmonia, para pacientes em crise; Renovar, para os mais estáveis;
e Novos Passos, para dependentes químicos. Para a internação, só são aceitos
pacientes com mais de 18 anos.

Ambulatório

Oferece atendimento, por meio de consultas, com psicólogos, psiquiatras e
homeopata, antes, durante ou após o tratamento, para pacientes de todas as
idades.

Não só os pacientes, mas
os familiares também ficam adoecidos durante o tratamento. Por isso, é fundamental prestar
assistência e tratar com carinho.
Graziele Cristiane Parreiras
Gerente de Departamento de Assistência à Saúde
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Os serviços integrados do Hospital Espírita André Luiz oferecem um modelo
completo de assistência aos pacientes, por meio de uma equipe multidisciplinar
altamente capacitada. O hospital acolhe e trata, desde pacientes que estão em
situações de crise, até os que necessitam de atendimento ambulatorial ou tratamento a longo prazo, sempre oferecendo apoio aos familiares.

CAMINHOS

Assistência espiritual
O Departamento de Assistência Espiritual (DAE)
dedica-se às atividades ligadas à doutrina espírita, sendo que essa assistência é opcional, prestada aos pacientes e familiares quando autorizado. Ele conta com mais de 400 voluntários,
que também prestam assistência espiritual
para a comunidade, por meio das Reuniões
Públicas e do Atendimento Fraterno (individual), mediante agendamento antecipado.

Quer conhecer o DAE?

Reuniões de estudos doutrinários
abertas ao público:
Quartas-feiras – das 19h30 às 20h20
Domingos – das 19h às 20h30
Telefone: (31) 3115-2611
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Voluntários realizam estudos
coletivos periódicos

ACOLHIMENTO

AÇÃO

Tratar e reintegrar

Doação de carinho e atenção

Aulas de música, de arte, de teatro, prática de esportes, cuidados com a horta,
dentre outros exercícios ao ar livre. Essas atividades terapêuticas são diferenciais
do tratamento dado pelo Hospital Espírita André Luiz, por meio do Centro de
Terapias e Assistência Social (CETAS), criado em 2007, a pacientes dependentes
químicos. O tratamento, gratuito e por convênio, é oferecido para homens, acima
de 18 anos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Quem disse que dia de beleza é só para mulheres? Cerca de 25 homens do CETAS receberam
um atendimento especial, voluntário, da equipe
do Salão Máskara, e fizeram corte de cabelo e
unha e, com Alex Júnior Silva, designer de sobrancelha. Ao todo, foram seis profissionais que
dedicaram duas horas do seu tempo, no dia 25
de julho, para fazer uma boa ação. “Faz muito
bem ajudar ao próximo. Eu ganho mais do que
ofereço”, comenta Alex, responsável por juntar
o grupo e oferecer o serviço.

A assistência também é prestada aos familiares, em encontros realizados
uma vez por semana. “É fundamental esse trabalho com a família, pois muitas vezes ela não sabe lidar com a situação e com os sentimentos. O apoio
deles é um aliado no tratamento do paciente”, completa Kelly Bonanno, psicóloga e gerente do CETAS.
O grupo, que pode chegar a 60 pacientes, recebe atendimento de uma equipe multidisciplinar, com terapeutas ocupacionais, assistente social, psicólogos, psiquiatra, educador físico, fisioterapeuta, dentre outros. Como forma
de reinserção na sociedade, os participantes, ao final do tratamento, que
dura cerca de nove meses, frequentam cursos profissionalizantes, como os
de padeiro, cabelereiro ou informática.
“A experiência mais incrível da minha vida, muito boa e que trouxe bons
resultados.” Esse é o depoimento do ex-paciente Paulo Ferreira dos Santos,
que recebeu alta em julho deste ano. Ele, que adorava as atividades da horta
e de educação física, hoje se sente satisfeito em poder prestar um serviço
temporário na horta do hospital. Além disso, o tratamento lhe possibilitou
voltar às suas atividades e, até mesmo, tirar novamente a carteira de motorista. “Estou realizado com minha saúde”, finaliza.

Equipe que doou tempo
e serviço ao HEAL

25 integrantes do CETAS
cortaram o cabelo

ATITUDE
Ajudar o Hospital Espírita André Luiz é ajudar a quem precisa, possibilitando que pessoas carentes com transtorno mental e dependência química recebam tratamento de
qualidade. Veja o depoimento de um doador e saiba porque você também deve doar.

Desde 2014 eu faço questão de doar. Gosto de ajudar as pessoas e sei das dificuldades do hospital, que não é atendido
pelo governo. Já tive um familiar internado e valorizo a competência e
a capacidade da instituição.
Roberto Ribeiro de Castro - Empreendedor do ramo imobiliário

Como doar
O HEAL conta com doações para continuar prestando seu trabalho filantrópico.
Veja as formas de doar.
A horta é importante no tratamento do CETAS

A experiência mais incrível
da minha vida, muito boa e
que trouxe bons resultados.

Débito automático em conta

Via boleto bancário

Cobrança automática via
contas da Cemig ou Copasa

Dotz (doação de pontos)

Cartão de crédito/Paypall
via site do HEAL

Paulo Ferreira dos Santos
Ex-paciente do CETAS

(31) 3115-2644
5

6

Bazar do HEAL (doação de
roupas, sapatos e objetos,
novos ou usados)

I E-mail: doedecoracao@heal.org.br

