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Rede Mater Dei de Saúde

Apresentação
Henrique Moraes Salvador Silva
Presidente
Em 1º de junho de 1980, o Hospital Mater
Dei foi inaugurado, na Rua Gonçalves Dias, no
bairro Santo Agostinho. Iniciava-se ali um novo
modelo de cuidado e de assistência médica
em Belo Horizonte, fruto do sonho do Dr. José
Salvador Silva. De lá para cá fomos crescendo,
inovando e buscando fazer, sempre, o melhor
para quem confia em nossos serviços de saúde.
Quase 40 anos depois, somos a Rede Mater
Dei de Saúde, composta pelas Unidades
Santo Agostinho (blocos 1 e 2), Contorno e
Betim-Contagem. Ampliamos nossa atuação,
inclusive com o início, em setembro deste
ano, das obras de construção do Mater Dei
Salvador, na capital baiana, mas sem deixar de
lado os valores que nos acompanham desde
o início da operação do primeiro Hospital.
Quem atua na Rede, seja como colaborador
ou como membro do corpo clínico, conhece
e comunga dos nossos valores institucionais:
1) Atendimento diferenciado, personalizado
e humanizado; 2) Respeito ao ser humano; 3)
Compromisso com o fazer seguro e bem feito;
4) Cuidado com a imagem institucional; 5) Valor
para a sociedade; 6) Estímulo para o desenvolvimento e o crescimento pessoal e profissional;
7) Visão de longo prazo - inovação, pioneirismo,
perenidade e sustentabilidade; e 8) Responsabilidade com resultados nas diversas dimensões.
Somos uma instituição que preza pelo
respeito, pela ética e pela transparência nas
relações com todos os nossos públicos.
Esses valores perpassam todos os setores da
Rede Mater Dei. Caminhamos, juntos, para

entregar a melhor assistência aos nossos clientes
e para fazer a diferença na vida das pessoas.
E como temos orgulho disso. Na perspectiva
socioambiental, o nosso compromisso sempre
foi contribuir para o desenvolvimento local,
até mesmo antes do Hospital Mater Dei ser
uma realidade. Já na década de 1960, o casal
fundador, José Salvador Silva e Norma Moraes
Salvador, após se tornarem médicos, levavam
a casais nos mais diversos lugares informações
sobre gravidez, parto e cuidados com o bebê,
de forma gratuita. Este foi embrião do nosso
Curso do Casal Grávido, que ocorre até hoje.
Os dois também realizavam atendimento ginecológico gratuito às mulheres mais carentes.
O cuidado com os pacientes vai além da assistência. Um dos exemplos que são realizados hoje
é o projeto Música no Hospital, com iniciativas
que promovem humanização no ambiente
hospitalar. Na área ambiental, talvez nem todos
saibam, mas quando da construção do Mater
Dei Santo Agostinho, fizemos questão de
arborizar o entorno. Muitas das árvores da Av.
Barbacena, próxima ao Hospital, foram plantadas
por nós. Hoje temos áreas verdes nas Unidades
Contorno, com um Jardim no 13º andar, e em
Betim-Contagem que, além de um jardim,
conta com um bosque com mais de 10 mil m².
Esses, e muitos outros exemplos, continuaram
a nos acompanhar durante todo esse período.
São várias iniciativas socioambientais que a
Rede Mater Dei já realizou, ou apoiou, desde
então. Por isso é natural que a Sustentabilidade
Socioambiental faça parte do nosso Planejamento
Estratégico com acompanhamento, por parte

da Diretoria, de todas as ações implantadas.
Tendo como diretrizes os objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização
das Nações Unidas (ONU), nossas ações de
responsabilidade social corporativa estão
reunidas em 5 pilares: 1) Desenvolvimento
social; 2) Meio ambiente; 3) Cultura e
Esporte; 4) Formação e qualificação profissional; e 5) Saúde e Qualidade de Vida.
Esses eixos norteiam a atuação da Rede
Mater Dei nessa área e estão reunidos no
Programa Pra você ficar bem, que reflete o
nosso compromisso com a sociedade, nossos
colaboradores e seus familiares, clientes, corpo
clínico, operadoras de planos de saúde e as
comunidades dos entornos das nossas Unidades.
São várias iniciativas que fazemos diretamente,
ou por meio de parceiros, que estamos apresentando a você neste relatório. São os resultados
do Programa Pra você ficar bem dos anos de
2018 e 2019. Todas as atividades são acompanhadas de perto pela nossa equipe dentro das
normas do nosso Programa de Compliance,
como forma de garantir a integridade, a austeridade na aplicação dos recursos, bem como
alcançar os objetivos a que se propõem.
Em nome da Diretoria da Rede Mater Dei de
Saúde agradeço a todos que contribuíram em
cada um dos projetos realizados e convido você
a conhecer um pouco mais sobre o que a Rede
Mater Dei faz nessa área e que reforça a nossa
Missão: Compromisso com a Qualidade pela Vida.
Boa leitura!
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Mater Dei Santo Agostinho

Mater Dei Contorno

Mater Dei Betim-Contagem

Mater Dei Salvador

Rede Mater Dei de Saúde

A Rede Mater
Dei de Saúde
O compromisso com a qualidade pela vida
e com o bem-estar das pessoas refletido em
nossas unidades hospitalares e na relação com
a comunidade onde estamos inseridos
A Rede Mater Dei de Saúde se fundamenta em três princípios básicos:
o científico, o cultural e o humanístico. Ao longo dos seus 40 anos a
sua missão de Compromisso com a Qualidade pela Vida se mantém
inalterada, firmemente assegurada por um dos seus principais pilares:
prestar um atendimento personalizado, diferenciado e humano.
São quatro Unidades, em breve a primeira fora de Minas Gerais,
todas estruturadas e equipadas com o que existe de mais moderno
em assistência médico-hospitalar e com o melhor cuidado.
É um centro de ciência, voltado para a assistência médica, ensino e
pesquisa, sem deixar de lado ações e investimentos nas áreas ambiental
e social, de modo a estabelecer um relacionamento completo com os
seus públicos direto: pacientes, comunidade próxima de suas unidades,
colaboradores, operadoras de planos de saúde e corpo clínico.

Valores
Atendimento diferenciado,
personalizado e humanizado;
Respeito ao ser humano;
Compromisso com o fazer seguro e bem feito;
Cuidado com a imagem institucional;
Valor para a sociedade;
Estímulo para o desenvolvimento e o
crescimento pessoal e profissional;
Visão de longo prazo - inovação,
pioneirismo, perenidade e sustentabilidade;
Responsabilidade com resultados
nas diversas dimensões.

Visão
Estar entre as melhores redes hospitalares do
Brasil, mantendo e gerando conhecimentos,
atraindo talentos e cuidando da saúde das
pessoas em todas as fases da vida.

Missão
Compromisso com a qualidade pela vida.

Negócio
Solução em saúde com acolhimento,
qualidade e segurança.
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Rede Mater Dei de Saúde

Pra você
ficar bem
Programa está estruturado em
cinco eixos que objetivam produzir
impactos positivos na sociedade
CULTURA E ESPORTE

MEIO AMBIENTE

Apoiar e promover projetos de empreendedores nos segmentos de cultura e
esporte que contribuam para a construção
de conhecimentos, para a socialização
e o bem-estar de crianças e jovens, para
promoção da igualdade de gêneros e
para uma educação de qualidade.

Assegurar padrões sustentáveis no uso dos
recursos naturais em todas as unidades da
Rede Mater Dei, investindo em infraestruturas
resilientes e ambientalmente eficientes,
contribuindo, também, para que a responsabilidade ambiental seja um valor articulado
junto a todos os parceiros em todos os
eixos do programa Pra você ficar bem.

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Promover processos continuados de formação
e qualificação profissional coerentes com o
padrão de excelência da Rede Mater Dei,
contribuindo para o exercício pleno da
medicina, enfermagem, entre outras áreas,
para o incentivo a novos talentos e para o
desenvolvimento humano e profissional.

Incentivar e fortalecer instituições que
atuam diretamente no enfrentamento da
redução das múltiplas formas de desigualdades, da erradicação da fome e da pobreza,
que busquem a cultura da paz e da alegria.

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Desenvolver e fortalecer ações que visam a
assegurar uma vida saudável e a promoção
do bem-estar para todos, em todas as
idades, envolvendo os colaboradores
das unidades e seus familiares, entidades
da sociedade e empresas parcerias.
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Cultura
e esporte
Projetos apoiados pela Rede Mater Dei
de Saúde ofereceram oportunidades de acesso
à cultura e ao esporte a milhares de pessoas

Em 2018 e 2019, 17 projetos culturais e
esportivos foram incentivados, beneficiando,
em seu conjunto, mais de 100 mil pessoas.
Os investimentos foram realizados por
meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura,
da Lei Federal de Incentivo ao Esporte
e, também, por patrocínio direto.
No segmento cultural, os projetos contemplam
um conjunto de atividades que abrangem
ações como palestras, capacitações e
treinamentos, além de programação artística
em segmentos como teatro, música popular
e erudita, gastronomia e incentivo à leitura.
No esporte, o atletismo, vôlei e judô
também foram destaques. Os projetos
atenderam a diferentes faixas etárias e
realidades socioeconômicas, desenvolvendo
parcerias com escolas e instituições que
ampliaram o alcance das iniciativas. Conheça
o trabalho das instituições parceiras e
alguns dos resultados desses projetos.

mais de

100.000

pessoas
atendidas
pelos projetos
apoiados pela
Rede Mater Dei

Cultura e esporte

Rede Mater Dei de Saúde

2018
Oba, é feriado!
O Oba, é Feriado! conecta o lazer e a cultura,
próprios aos dias de folga, com o significado
dos feriados nacionais brasileiros, tendo a
criança como público prioritário. É um projeto
idealizado pela Árvore – Laboratório de
Comunicação Corporativa, que cria ações e
eventos de ocupação de espaços públicos
(praças e parques) com atividades culturais
para crianças durante feriados nacionais.
Por meio da música, contação de histórias e brincadeiras, busca recuperar a história e as tradições

envolvidas em cada data comemorativa brasileira. Foram promovidas duas edições do projeto
em Betim (MG): 7 de Setembro (Independência
do Brasil) e 12 de Outubro (Proclamação da
República), além de um workshop a professores
realizado na Escola Municipal Raul Saraiva.
O público envolvido no projeto totalizou
4.030 pessoas em atividades gratuitas
como brincadeiras, jogos, recreação,
oficinas educativas e diversas atrações
artísticas (música, teatro e circo).

FINANCIAMENTO: LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA

“O patrocínio da Rede Mater Dei ao
Oba, é Feriado! agregou importante
credibilidade ao projeto. Para uma
iniciativa realizada pela primeira
vez, ter o apoio de uma das empresas
de saúde mais reconhecidas
e admiradas de Minas Gerais
contribuiu de forma decisiva para
que o público e os demais parceiros
acreditassem e participassem
do sucesso do projeto.”
Manoela Bessa
Diretora de Gestão da Árvore

9.000
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Conexões Criativas
Betim-Contagem
O programa Conexões Criativas
desenvolve consultorias, assessorias técnicas e organização
de mostras e oficinas artísticas
voltadas para o desenvolvimento da produção cultural dos
municípios onde atua. A iniciativa realizou ações de mapeamento de ativos culturais e de
projetos de escolas do entorno
do Mater Dei Betim-Contagem.
Diversas atividades de interação
foram executadas nas duas
cidades que recebem o nome

do Hospital, incluindo oficinas
de contação de histórias para
profissionais da educação e
espetáculos para o público das
escolas e suas famílias. Além
disso, promoveu a formação
de uma rede de Encantadores
de Bibliotecas, reunindo
mensalmente um grupo de
interessados pelo tema, numa
frutífera troca de experiências.
Ao todo, foram cerca de 9 mil
participantes nas diversas
atividades do projeto desenvolvidas em Betim e Contagem.

FINANCIAMENTO: LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA

participantes de escolas públicas de Betim

Créditos: Acervo Planeta Cultura

2018/2019

Sempre um Papo

Com eventos gratuitos, a iniciativa aproxima leitores
dos escritores. Nomes importantes como Mário Sergio
Cortella, Monja Coen, Costanza Pascolato, Laurentino
Gomes, Leonardo Boff, Fabrício Carpinejar, Valter
Hugo Mãe, Fernanda Young, e muitos outros participaram do projeto na capital mineira. Com o apoio
da Rede Mater Dei, o Sempre um Papo promoveu
68 eventos, com um público de 12.166 pessoas.
FINANCIAMENTO:
LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA

Créditos: Divulgação

A Associação Cultural Sempre Um Papo é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, de caráter cultural. Criado em
1986 pelo jornalista Afonso Borges, o Sempre Um Papo é
reconhecido como um dos programas culturais de maior
credibilidade do País. Em formato de bate-papo com
escritores, busca incentivar a leitura com ações voltadas
para diversos públicos e faixas etárias, além de auxiliar a
divulgar livros e trabalhos de grandes autores brasileiros.

“Além de contribuir para a sustentabilidade de um projeto
de incentivo à leitura com 33 anos de atividades, o Mater Dei
transfere credibilidade para o Sempre um Papo e vice-versa.
É muito raro um hospital participar com tanta energia de
eventos culturais e isso deve ser imitado pelo País afora.”
Afonso Borges
Diretor-presidente da Associação
Cultural Sempre um Papo

BH. A Cidade
de Cada Um

O investimento da Rede Mater Dei de
Saúde à iniciativa possibilitou o lançamento
de três livros, cada um com a tiragem de mil
exemplares. São eles: Renascença, de Ana Elisa
Ribeiro; Campus UFMG, de Heloisa Starling; e
Arraial do Curral del Rei, de Adriane Garcia.
FINANCIAMENTO:
LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA

Créditos: Papelícula

A coleção BH. A Cidade de Cada Um foi idealizada pelos jornalistas José Eduardo Gonçalves e
Sílvia Rubião e visa a resgatar a memória afetiva
da capital mineira por meio da crônica literária.
Os escritores são definidos em função de sua
profunda identidade com o tema das obras,
que podem ser sobre ruas, prédios, monumentos ou bairros de Belo Horizonte. Os livros
são comercializados a preços populares (em
média R$20,00), tornando a série também uma
forma de fomentar a leitura entre o público.

O projeto Allegro Vivace desenvolve recitais
com músicos renomados no cenário da
música erudita nacional e internacional,
incentivando talentos e trazendo a experiência de apreciação musical à comunidade
belo-horizontina. O objetivo, além de
proporcionar entretenimento, é promover a
humanização no hospital por meio da música.

200

pessoas por
edição do projeto

Mensalmente são realizadas apresentações
gratuitas no auditório do Centro de Convenções Dr. José Helvécio de Souza, no Mater Dei
Santo Agostinho. Além do público interno
do Hospital, as apresentações contam com
a presença dos moradores do bairro Santo
Agostinho e convidados de outras regiões
na plateia, como deficientes visuais que
moram em Sarzedo e têm transporte para
participarem dos recitais, totalizando uma
média de 200 pessoas por edição do projeto.

“Há 7 anos o Mater Dei atua no patrocínio deste projeto que tem, cada
vez mais, visibilidade e atrai músicos do cenário nacional e internacional.
Assim, a Lei Federal de Incentivo à Cultura nos permite trazer um
grupo maior de artistas e, com isso, maior divulgação, o que favorece
o crescimento do projeto em um nível nacional e internacional mais
amplo; trabalhando no fomento à cultura da música erudita na cidade.”

FINANCIAMENTO:
LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA

Myrian Ribeiro Aubin
Diretora artística e produtora

Música no Hospital
Seguindo o propósito de contribuir para a humanização do ambiente
hospitalar e auxiliar a recuperação de pacientes, a Rede Mater Dei
promove o Música no Hospital. A iniciativa é realizada desde 2010, encantando o público do Mater Dei Santo Agostinho, tanto aqueles que estão
internados e seus familiares, como os profissionais de saúde. O projeto foi
idealizado pelo fundador do Mater Dei e presidente do Conselho de Administração, José Salvador Silva, em parceria com a pianista Myrian Aubin.
O Música no Hospital oferece apresentações de piano de segunda
a sexta-feira, com um repertório que varia da música erudita
aos clássicos da MPB, no Mater Dei Santo Agostinho.
Em 2018, o projeto foi ampliado para a Unidade Contorno. Todo
fim de tarde, de segunda a sexta-feira, um violinista se apresenta
no Jardim do 13º andar para pacientes, acompanhantes e colaboradores. Em 2019 houve nova ampliação, abrangendo todas as
Unidades, com apresentações de violino nos leitos dos pacientes
e em outras áreas onde há um grande fluxo de pessoas.
FINANCIAMENTO: RECURSO DIRETO

Rede Mater Dei de Saúde

Allegro Vivace

Cultura e esporte
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Realizado pela Arte Projeto Promoções, o Festival
Fartura é uma grande plataforma de eventos
culturais que, desde os anos 1990, desenvolve
atividades com foco na gastronomia, na música
brasileiras e nas artes cênicas. Na capital mineira,
já foram realizadas seis edições, com presença
de chefs renomados e produtores de todas as
regiões brasileiras. O público total estimado foi de
17 mil pessoas nos dois anos. A Rede Mater Dei
também apoiou o evento com o suporte médico
para as duas últimas edições do evento em BH.

Créditos: Nereu Jr.

Festival Fartura –
Comidas do Brasil BH

“A Rede Mater Dei é
referência em qualidade,
gerando, assim, segurança
e credibilidade ao público
do festival em relação às
possíveis necessidades de
atendimento médico.”
Juliana Braga
Gerente Comercial da
Arte Projeto Promoções

FINANCIAMENTO:
LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA

Idealizada por um grupo de atletas,
profissionais e entusiastas do
esporte, De Peito Aberto Incentivo
ao Esporte, Cultura e Lazer é uma
organização social criada com o
intuito de contribuir para o esporte,
educação, saúde e cultura. É a
instituição responsável pelo projeto
Ajudôu, que visa a aumentar o
acesso de crianças e adolescentes
matriculados na rede pública de
ensino na região do Vale do Aço
e em Contagem à prática do Judô
como complemento educacional.
As atividades apoiadas pela Rede
Mater Dei acontecem na Escola
Municipal do Bairro Tropical, em
Contagem, na região metropolitana
de Belo Horizonte. São oferecidas
aulas de judô, no contraturno
escolar, duas vezes por semana,
com 1h de duração cada. No total,
foram atendidos 188 alunos.
FINANCIAMENTO:
LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

Créditos: Divulgação

Ajudôu Contagem

“Eu faço judô há 5 meses
e estou gostando muito
porque eu não fico parado
em casa. É um esporte que
quero continuar praticando
no meu futuro.”,

“Por meio do patrocínio da Rede
Mater Dei, foi possível adquirir
os equipamentos de qualidade,
tais como, quimonos, tatames e
uniformes, bem como a contratação
de profissionais especializados.”

Fábio Júnior, de 11 anos.

Wenceslau Madeira
Diretor-presidente da associação De Peito Aberto

atletas foram
beneficiados em
2018 na capital e
região metropolitana

A iniciativa beneficiou 1.770
atletas da capital e região
metropolitana. Foram realizados
treinamentos contínuos nas
diversas modalidades esportivas
de abrangência do projeto.

Créditos: Divulgação

O Projeto Formação e Desenvolvimento de Atletas por meio da
Integração das Ciências do Esporte é
realizado pelo Minas Tênis Clube com
o objetivo de promover treinamento,
aprimoramento e desenvolvimento
técnico e humano dos atletas, por
meio de uma prática metodológica
padronizada, considerando parâmetros científicos nas modalidades
Basquete, Futsal, Ginástica Artística,
Judô, Natação, Tênis, Vôlei masculino
e feminino. Assim, também detecta e
promove jovens talentos esportivos.
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FINANCIAMENTO:
LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

Hipismo

Sada Cruzeiro

Essa avaliação, que ocorre antes do
início da pré-temporada de jogos,
serve para balizar a atuação do departamento médico do Sada Cruzeiro e
direcionar a preparação física do time.
Criado inicialmente em Betim (MG), em 2006,
o grupo se transferiu para Belo Horizonte e
se uniu ao Cruzeiro Esporte Clube três anos
depois, transformando-se em um dos projetos
esportivos mais vitoriosos da atualidade. O

Sada Cruzeiro é hexacampeão da Superliga, dez
vezes campeão Mineiro, tetracampeão da Copa
Brasil, tricampeão da Supercopa, pentacampeão
Sul-Americano e tricampeão Mundial de Clubes.
FINANCIAMENTO: RECURSO DIRETO
Créditos: Agência I7

Na Rede Mater Dei esporte e saúde andam
de mãos dadas. Um exemplo é o patrocínio
à equipe mineira de vôlei Sada Cruzeiro. O
apoio também abrange a realização de baterias
de exames feita pela equipe de Medicina do
Esporte Mater Dei, com profissionais especializados no cuidado, tratamento e prevenção
de lesões em atletas de alto rendimento.

Rede Mater Dei de Saúde

1.770

Atletas do Minas
Tênis Clube

Cultura e esporte

A Federação Hípica de Minas
Gerais (FHMG), fundada em 15
de fevereiro de 1946, tem sede
na cidade de Belo Horizonte.
Trata-se de uma associação
civil, sem fins lucrativos, cujo
objetivo é difundir o esporte
amador, por meio da prática dos
esportes equestres em geral. A
instituição conta com o apoio da
Rede Mater Dei de Saúde para
manutenção de suas atividades
e realização das competições de
hipismo organizadas pela FHMG.
FINANCIAMENTO:
RECURSO DIRETO

2019
Mostra CineBH
Créditos: Leo Lara – Universo Produção

A Mostra CineBH é um empreendimento
audiovisual internacional, que foi inaugurada
em 2007 e coloca a capital mineira no centro
do diálogo entre o cinema brasileiro e o
mercado internacional, fomenta o diálogo
entre as culturas, atrai investimentos, gera
visibilidade, empregos e negócios.
Além da exibição de filmes nacionais e
internacionais em pré-estreias, retrospectivas
e mostras temáticas, a Mostra CineBH realiza o
Programa de Formação com a oferta de oficinas,
workshops, laboratórios, debates e seminário,
com uma programação abrangente e gratuita.
Foram seis dias de evento da 12ª edição da
mostra, em 2019, com 44 sessões de cinema,
75 filmes exibidos, 15 atrações artísticas,
mostrinha de cinema para o público infantojuvenil e muito mais. Além de três oficinas e um
laboratório e um masterclass que certificaram
280 alunos dentro do Programa de Formação
Audiovisual. No total, mais de 12 mil pessoas
participaram da programação desta edição.

Créditos: Fred Tonucci

FINANCIAMENTO:
LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

Festival Mundial de Circo
Desde a sua criação, em 2001, o Festival Mundial de Circo tem como
principal objetivo possibilitar o proveito e a circulação de espetáculos
e números circenses, apresentando ao público a diversidade da
produção local, nacional e internacional, além de incentivar o
intercâmbio e a troca de experiências entre os diversos segmentos
da área (técnicos, artistas, produtores, pesquisadores e escolas).
Também busca democratizar o acesso à cultura com
a realização de espetáculos a preços populares. A
programação da 18ª edição abrangeu quatro apresentações
e uma oficina para profissionais circenses, com um público de
aproximadamente 3 mil pessoas, em quatro dias de evento.
FINANCIAMENTO:
LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA
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BH Design Festival
Com o objetivo de promover a cultura da
valorização do design na cidade de Belo
Horizonte, o BH Design Festival realizou
quase cem ações, entre exposições, feiras,
palestras e workshops durante 12 dias de
evento. A iniciativa visa ajudar no processo
de reconhecimento da capital mineira
como local de referência nacional no que
se refere ao design e à economia criativa.
Foram diversas atividades que geraram
conhecimento, networking, capacitação,
renda, visibilidade e entretenimento. A
maior parte das atividades foi gratuita,
atingindo aproximadamente 30 mil pessoas.
FINANCIAMENTO:
LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA
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Indie Festival

Créditos: Victor Schwaner Gontijo

Indie quer dizer independente. O cinema
é Indie quando não pensa apenas em
entretenimento, mas cria universos próprios
de significação. Indie é um conceito, uma
ideia, uma postura. Interessada na exibição da
produção, principalmente de longa-metragem
nacional e internacional, a Zeta criou o Indie
Festival, em 2001, para fomentar a formação
de público para o cinema independente e
autoral, com uma programação gratuita,
além de incentivar a exibição de filmes
inéditos, sem distribuição no Brasil.
O público do Indie é bastante amplo,
mas predominantemente composto por
jovens e adultos entre 18 e 30 anos. A
última edição na capital mineira, no Cine
Humberto Mauro, promoveu 24 sessões,
com cerca de 2 mil espectadores.
FINANCIAMENTO:
LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

Biblioteca e Memória
da Fundação Dom Cabral
O espaço Memória FDC – Fundação Dom Cabral foi criado
em 2012 para realizar o tratamento, gerenciamento e
divulgação de documentos e objetos de valor histórico
da instituição. As ações do projeto também englobam a
biblioteca da entidade. Os acervos são disponibilizados
tanto para o público interno como o externo, difundindo
o conhecimento de forma ampla e irrestrita.
A programação do espaço ainda inclui oficinas, palestras
e treinamentos. Estima-se que sejam beneficiadas
aproximadamente 16.500 pessoas, entre o público
interno da FDC, os projetos sociais da instituição, a
comunidade acadêmica e o público em geral.

aproximadamente

16.500
pessoas
beneficiadas
com o projeto

FINANCIAMENTO:
LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA

BH Em Uma Estação

40.000
pessoas é a expectativa de
público ao final da exposição

A proposta é a montagem de uma exposição
no Museu de Artes e Ofícios, para a difundir
a história de Belo Horizonte conforme as
transformações ocorridas na Praça da Estação,
refletindo sobre a importância da ocupação
do espaço público pela população. Além da
mostra, o projeto pretende realizar 15 oficinas
de montagem de maquete; 25 sobre desenhourbanismo; e cinco sobre fotografia pinhole .
O público-alvo da iniciativa são crianças e
jovens em idade escolar, devido à vocação
e demanda intensa de visitação pelas
escolas ao museu, além de visitantes e
turistas de faixas etárias, classes sociais
e níveis de escolaridade. A expectativa
é de, ao final da exposição, atender
um público de até 40 mil pessoas.
FINANCIAMENTO:
LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

Laboratório
Audiovisual Cocriativo
A Cocriativa é uma startup audiovisual que tem como
propósito transformar ideias em projetos e projetos em
negócios sustentáveis. Por meio da inovação e de ferramentas criativas, agencia empreendedores e empresas
audiovisuais em um ecossistema com inspiração e informação, mercado conectado e aceleração de conteúdos.
O principal objetivo do Laboratório Audiovisual Cocriativo
é fortalecer o cenário audiovisual com a criação de núcleos
destinados a acelerar projetos de realizadores, estudantes e/
ou jovens profissionais que acabam de ingressar no mercado
com suas primeiras produções, mas que necessitam de um

incentivo para se consolidar. Voltado ao público iniciante,
composto por jovens de 18 a 35 anos da região metropolitana
da capital mineira, o LAB aposta na aceleração de projetos e
empreendimentos como item fundamental para a criação de
um mercado audiovisual sustentável. O Laboratório conseguiu acelerar iniciativas de dez jovens realizadores audiovisuais de Belo Horizonte, com foco em propostas de descentralização, de regiões periféricas, e com temáticas de inclusão.

Rede Mater Dei de Saúde
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FINANCIAMENTO:
LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA
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Formação e
Qualificação
Profissional
O objetivo é buscar desenvolver
as equipes para que se tornem mais
fortes, qualificadas e com sólida formação
Desde a criação da sua primeira unidade, em 1980, a Rede Mater Dei tem como
prioridade o investimento em formação e qualificação profissional, buscando desenvolver
atividades de formação que permeiam todos os segmentos profissionais.
O que torna a Rede Mater Dei referência para os pacientes, além do investimento em estrutura, processos
e tecnologia, é, sobretudo, o desenvolvimento de pessoas. Temos como princípio ser um centro catalisador
do crescimento de nossos colaboradores e corpo clínico, que levam excelência aos nossos pacientes.
Seis iniciativas integram o eixo do Programa Pra você ficar bem, que contempla os colaboradores e corpo clínico,
com a oferta de programas de residência médica, de capacitação por meio do Centro de Formação Institucional,
por exemplo. No total, mais de 3.000 pessoas participaram dos programas e ações de capacitação em 2018 e 2019.

mais de

3.000
400
14

Pessoas
participaram dos
programas e ações
de capacitação
em 2018 e 2019

Especialistas
formados no programa
de residência médica
da Rede Mater Dei
desde 1980

Áreas
contempladas:
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Cardiologia
Cirurgia geral
Clínica médica
Obstetrícia e ginecologia
Radioterapia
Medicina fetal
Mastologia
Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia
Medicina intensiva
Radiologia e diagnóstico por imagem
Oncologia clínica
Pediatria
Diagnóstico por imagem
Reprodução assistida
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Centro de Formação Institucional
Desenvolver profissionais alinhados com a cultura da organização e os padrões de qualidade técnica e assistência é
um desafio para qualquer grande empresa. Para garantir a
conquista desse objetivo, a Rede Mater Dei desenvolveu
o Centro de Formação Institucional (CFI), onde técnicos de
enfermagem são formados e capacitados por uma equipe
multidisciplinar antes de iniciarem as suas atividades.
Inicialmente implantado em 2012, o CFI já
capacitou 1.163 profissionais técnicos em enfermagem para atuação em seus Hospitais.
Para melhorar ainda mais a capacidade de resposta
das equipes assistenciais, em 2018 foi implantando o
Laboratório de Simulação Realística, para aproximar, ao
máximo, os diferentes casos enfrentados no dia a dia de
uma rotina hospitalar em um local totalmente controlado.

Especialização em Enfermagem
Outra relevante capacitação é a
especialização em enfermagem
hospitalar na modalidade pós-graduação lato sensu, com duração de
13 meses. Trata-se de um programa
caracterizado por treinamento em
serviço, que existe desde 2009. O
curso é ofertado em parcerias com
faculdades, seguindo o regulamento
e o projeto pedagógico de cada
instituição. São disponibilizadas 49
vagas todo ano para especialização
em enfermagem hospitalar.

Enfermeiros que
entram todo ano
para o programa
de especialização:

49

Rede Mater Dei de Saúde

Formação e qualificação profissional

Estagiário
destaque
Acreditando no potencial dos
nossos estagiários, a Rede
Mater Dei de Saúde investe no
desenvolvimento e na preparação desses profissionais.
Desde a sua criação, em
2011, o programa objetiva
gerar conhecimento e
promover oportunidades
para a formação dos futuros
colaboradores. Mais de seis
mil estagiários passaram pela
Rede, onde muitos deles
ocupam cargos estratégicos
dentro da instituição. Cerca
de 32% das lideranças
entraram como estagiários.
Mais de 150 profissionais são
formados anualmente como
técnico em enfermagem
pelo Centro de Formação
Institucional. Atualmente, 355
estagiários atuam nos Hospitais da Rede Mater Dei, tanto
em cargos administrativos
quanto em áreas assistenciais.
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“Um dos fatores que garantem
o sucesso de uma organização
é o investimento em jovens
profissionais de talento.
Formá-los e proporcionar o
crescimento profissional por
meio de programas de estágio
e trainee, por exemplo, podem
ser caminhos para viabilizar a
perenidade de uma empresa”.
Dr. Henrique Salvador
Presidente Rede Mater Dei de Saúde.

32%
das lideranças entraram
na Rede como estagiários

Capacitação
Em 2018 e 2019 os colaboradores da Rede Mater Dei
participaram de diversas capacitações com o objetivo
de alcançar a excelência na prestação de serviços.
Ao todo, foram mais de 193 mil horas de capacitação, média de 49 horas por colaborador/ano.
Foram abordados 6.646 temas relacionados às
atividades dentro do ambiente hospitalar.
Entre as temáticas de capacitação estão programas
introdutórios, normas regulamentadoras, brigada
de incêndio, controle de infecções, suporte de vida,
técnicas assistenciais, capacitações dos enfermeiros,
Semanas da Qualidade, multifuncionais, entre outros.

Bolsas de estudo
Um dos importantes valores da Rede é
o estímulo para o desenvolvimento e o
crescimento pessoal e profissional dos
seus colaboradores. Semestralmente
são concedidas bolsas de estudos para
graduação e pós-graduação em diversas
escolas e universidades, para os profissionais que manifestam desejo de realizar
algum curso com a ajuda da Rede.

49
90

Desde 2016, mais de 90 colaboradores
foram contemplados com bolsas de
estudos, muitos deles puderam dar o
primeiro passo na tão sonhada graduação.

A disponibilização de bolsas de estudos é a
oportunidade que muitos têm em crescer
dentro da Rede, almejando novos cargos
e melhora na qualidade de vida e salarial.

Desenvolvimento
de Líderes
Equipes engajadas e desenvolvidas são a
alma da organização e podem promover
grandes transformações no ambiente de
trabalho. No entanto, para que isso aconteça é preciso que se tenha líderes que
dominem as competências organizacionais, garanta a aplicação de metodologias
e ferramentas e busque constantemente
o seu desenvolvimento e da sua equipe.
Para proporcionar essa transformação o Mater Dei criou o Lidera,

programa voltado para o treinamento das lideranças com foco na
capacitação, desenvolvimento e
fortalecimento das competências.
Somente em 2019 o Lidera desenvolveu
102 líderes, aumentando o número de
capacitados em 45% em relação aos
anos anteriores. Antes da reformulação,
o programa era chamado de Programa
de Desenvolvimento de Líderes, e
capacitou, até 2018, 225 profissionais.

média anual
de horas de
capacitação por
colaborador
da Rede

bolsas de
estudos
foram
concedidas
desde 2016
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Residência médica
e especialização
A Rede Mater Dei de Saúde oferece aos médicos
a oportunidade de participarem do programa de
residência médica e desenvolverem atividades que
estimulam práticas coerentes com o padrão de
excelência da instituição. Ao longo dos anos tem se
tornado uma instituição de referência na formação
de médicos de diversas especialidades, sendo reconhecidos com premiações pelos órgãos de classe.
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A iniciativa oferece amplas contribuições ao exercício da
medicina por meio do aprendizado e do incentivo a novos
talentos, promovendo o crescimento profissional e humano.
Desde a fundação do primeiro Hospital da Rede,
em 1980, o programa formou mais de 400 especialistas, tendo 26 profissionais formados em 2018
e 64 especializandos em curso em 2019.
A Rede Mater Dei é credenciada pelo Ministério da
Educação para ofertar vagas em 14 especialidades de residência médica e 12 de especialização, dentre as quais estão:
cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, obstetrícia e
ginecologia, radioterapia, medicina fetal, mastologia, ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, medicina intensiva,
radiologia e diagnóstico por imagem, oncologia clínica
e pediatria. O destaque de 2019 é a oferta de residência
em diagnóstico por imagem e em reprodução assistida.

“Com a residência médica na Rede Mater Dei se tem a
oportunidade de ter contato com diversos especialistas de cada
área que serão mestres referências nas suas especialidades, que
estão abertos a ensinar uma medicina de ponta em que possam
exercê-la com autonomia, baseada nos conceitos mais modernos
para proporcionar a melhor assistência aos seus pacientes”.
Márcia Salvador Géo
Vice-presidente Assistencial e Operacional da Rede Mater Dei.

Saúde e
qualidade
de vida
Iniciativas que promovem o cuidado com a vida e o
bem-estar, valorizando os vínculos afetivos como parte
indissociável de uma vida verdadeiramente saudável
No contexto do eixo Saúde e Qualidade de Vida,
são desenvolvidos diversos projetos em nossas
Unidades e, também, em entidades e empresas
parceiras. Um dos destaques nas iniciativas é a
campanha Mater Dei na Luta contra a Câncer, que
realiza consultas e exames oncológicos gratuitos,
visando à prevenção e diagnóstico precoce
dos cânceres mais incidentes em homens e
mulheres, próstata e mama, respectivamente.
Outra ação importante são os atendimentos
ginecológicos gratuitos ofertados em
ambulatórios de duas paróquias da capital
mineira. Seguindo esse foco, também estão
a oferta gratuita do curso Casal Grávido e a
participação do projeto Parto Adequado.
Priorizar o bem-estar dos pacientes e reconhecer
o valor da presença daqueles que amamos
durante os tratamentos são premissas da Rede.

Por isso, desde a fundação, familiares são
estimulados a acompanharem os pacientes. O
Mater Dei já nasceu sem horário ou restrição
de visitas nas unidades de internação. Para
contribuir na recuperação dos pacientes e na
humanização do ambiente hospitalar, os Hospitais da Rede possuem espaços de integração
e descompressão. Entre eles Capelas ecumênicas. Com a celebração semanal de missas e
cultos, o objetivo é proporcionar momento
de tranquilidade e de suporte espiritual.
Sabendo do vínculo de alguns pacientes com
seus animais de estimação, a Rede adotou
uma iniciativa que tem como objetivo levar
alegria e tornar mais leve o tratamento dos
pacientes que, muitas vezes, encontram nos
seus animais um ponto de força para seguir
os cuidados com a saúde. Para que a visita dos
pets seja autorizada, há critérios técnicos e

clínicos determinados pela Rede Mater Dei,
que devem ser obedecidos para garantir a
segurança assistencial tanto do paciente que
irá receber o seu bichinho de estimação como
das demais pessoas internadas. Além disso, a
equipe da Rede acompanha todo o processo,
desde a solicitação até a realização da visita.
Um destaque da promoção da saúde dos colaboradores é o programa Saúde Corporativa, integrando a saúde assistencial e saúde ocupacional.
Outra iniciativa voltada para os colaboradores
é a Colônia de Férias Maria Salvador Silva, um
agradável espaço de lazer e divertimento que
pode ser usufruído com familiares e convidados.

1.450

consultas
e exames
gratuitos com
Campanha

Em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao
Câncer, celebrado em 27 de novembro, a Rede Mater
Dei realiza, há nove anos, a campanha Mater Dei
na luta contra o câncer. O objetivo é disponibilizar
assistência médica e exames para diagnóstico precoce
de câncer de mama, o mais frequente entre as
mulheres, e de próstata, o mais incidente em homens.

Rede Mater Dei de Saúde

Campanha
Mater Dei na Luta
contra o Câncer

mais de

Saúde e qualidade de vida

São oferecidas consultas e exames oncológicos
gratuitos para mulheres com idade igual ou superior
a 40 anos, e para homens de 50 anos ou mais. A
iniciativa é uma ação integrada e conta com a
participação voluntária das equipes da mastologia,
mamografia, anatomia patológica, oncologia, urologia
e ultrassonografia, além das equipes de apoio da Rede.
Somando todas as edições, mais de 1.450
pessoas foram beneficiadas com a campanha e
realizaram consultas e exames gratuitamente.
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Casal Grávido
Há mais de 40 anos, o Curso do Casal
Grávido possibilita que diversos casais
tenham acesso gratuito a orientações sobre
gravidez, parto e cuidados com bebê.
O curso ainda arrecada alimentos não perecíveis,
que são destinados a entidades filantrópicas
de Belo Horizonte que atendem crianças
carentes. Anualmente são disponibilizadas
1.400 vagas para participar do Curso.

2.800
pessoas foram
beneficiadas com
a iniciativa em
2018 e 2019

Atendimento de
Ginecologia e Mastologia
Diversos ginecologistas da Rede Mater Dei de Saúde atuam como voluntários nos
ambulatórios da Igreja Nossa Senhora do Carmo (bairro Carmo) e da Igreja Nossa Senhora
Rainha (bairro Belvedere). O objetivo da iniciativa, que existe há 35 anos, é levar saúde
para uma população vulnerável e que necessita ser cuidada. Em 2018 e 2019, o projeto
realizou aproximadamente 2.880 atendimentos ginecológico e de matologia gratuitos.

2.880
atendimentos ginecológicos gratuitos

Rede Mater Dei de Saúde participa, desde de 2014, do projeto Parto
Adequado, uma iniciativa da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em
parceria com o Hospital Israelita Albert
Einstein, Institute for Healthcare Improvement (IHI) e o Ministério da Saúde.
O principal objetivo é reduzir o número de
cesáreas desnecessárias, além de melhorar
o atendimento às gestantes e bebês.
Cerca de 62% dos partos realizados pela
equipe de Ginecologia e Obstetrícia
da Rede Mater Dei são vaginais.

62%

cerca de

Parto Adequado

dos partos realizados pela equipe
de Ginecologia e Obstetrícia da
Rede Mater Dei são vaginais

6.000

Colônia de Férias
Localizada em Baldim, às margens da
Serra do Cipó e a 95 km de Belo Horizonte,
está localizada a Colônia de Férias Maria
Salvador Silva, espaço de lazer dedicado
exclusivamente aos colaboradores da Rede.

pessoas foi
o público da
colônia em
2018 e 2019
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O espaço possui um grande casarão e
apartamentos, além de piscina, horta e
quadras de esportes, que, juntos, proporcionam maior bem-estar e descanso para
os colaboradores e seus convidados.
Em 2018 e 2019, mais de 1.300 pessoas
se hospedaram na Colônia de Férias, e
cerca de 6.000 visitaram e participaram
de eventos no espaço no período.

Saúde Corporativa
Pensando na atenção integrada e continuada
da saúde dos colaboradores e de seus
familiares, a Rede Mater Dei implantou
no início de 2019 um modelo inovador que
foca na atenção primária, com médicos da
família como referência em atendimento,
e também na saúde ocupacional.
Foi desenvolvido um espaço exclusivo e
equipado para a realização de consultas
médicas adultas e pediátricas, e
acompanhamento com equipes de saúde
da família, com médicos, enfermeiros
e técnicos de enfermagem, onde esses
fornecem todas as orientações aos
colaboradores e realizam o encaminhamento
para especialistas, caso seja necessário.
Em apenas oito meses de funcionamento
a Saúde Corporativa realizou mais de
9 mil atendimentos e exames.
Em 2019, também começou a vigorar o
Plano de Saúde para os Colaboradores da
Rede, e seus dependentes. Gerido pelo
Departamento de Recursos Humanos, o
Plano tem os hospitais e equipes assistenciais
da Instituição como referência.
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9.374
exames de laboratório, fonoaudiologia,
espirometria, raio X, ECC, EEG

Programa Qualidade pela Vida
em empresas e para colaboradores
O Programa de Qualidade pela Vida (PQV) é uma ação voltada
para funcionários de empresas parceiras e colaboradores
da Rede, visando a fornecer orientações importantes para a
prevenção de doenças e a obtenção de uma vida saudável.
Médicos de diversas especialidades realizam visitas às organizações
e ministram palestras educativas sobre temas relacionados a práticas
saudáveis, atendendo às necessidades específicas de cada organização.
Cerca de 4.100 pessoas participaram das ações em 2018 e 2019.
Nessas oportunidades, são abordados assuntos como estresse, saúde
do coração, exercícios físicos, terceira idade, reeducação postural,
alimentação, obesidade, tabagismo, automedicação e orientações
sobre gripe. Também são oferecidos serviços como medição de pressão
arterial, exame de glicose e cálculo do índice de massa corporal.

Mamografias
gratuitas
Para conscientizar da importância
da realização de exames periódicos
de mamografia, a Rede Mater
Dei e a Fujifilm ofereceram para
mulheres moradoras de Betim e
Contagem, na região metropolitana, e
também colaboradoras da Rede, 100
exames gratuitos de mamografia.
A ação foi destinada a mulheres
que não realizavam exames há pelo
menos 12 meses, e pôde contribuir
grandemente para a prevenção e
tratamento do Câncer de Mama,
o mais letal entre as mulheres.

100

exames
gratuitos
de mamografia
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Reparação de
lábio leporino
Em mais uma ação que trouxe enorme
benefício para a comunidade em que está
inserida, a Rede Mater Dei realizou o
Mutirão de reparação de Lábio Leporino,
com oferta de cirurgias gratuitas para
reparar fissuras labiopalatais.
Oito pacientes adultos e três crianças
foram selecionados para fazer a cirurgia
de reparação. Mais de 50 profissionais
entre médicos de diversas especialidades,
enfermeiros, farmacêuticos e equipes de
apoio, participaram da ação, que foi realizada
em parceria com a Faculdade de Odontologia
da UFMG e a Prefeitura de Belo Horizonte.
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mais de

As cirurgias ocorreram no Mater Dei BetimContagem, com a Rede fornecendo toda a
estrutura hospitalar e materiais necessários
para a realização dos procedimentos.

50

Profissionais
participaram
da ação

Meio
ambiente
Ações que marcam a busca contínua pela eficiência no
uso dos recursos naturais e pelo engajamento ambiental
consciente de nossos colaboradores, clientes e parceiros

No eixo Meio Ambiente, as ações desenvolvidas objetivam aumentar
a eficiência ambiental nas operações em todas as unidades da Rede
Mater Dei, buscando a redução do consumo de água e energia
e a destinação adequada de resíduos sólidos e eletrônicos de
acordo com as mais recentes normas e legislações para o setor.
Importante destacar que os parâmetros relacionados à
sustentabilidade ambiental são tratados na própria infraestrutura
dos hospitais, como iluminação de led, sistema de reaproveitamento
de água, instalação de torneiras com fechamento automático
temporizado ou sensor de proximidade, entre outros. Para
engajar os colaboradores, são realizadas campanhas contínuas de
conscientização, enfatizando o papel de cada um nesse processo.

No contexto externo, o destaque fica por conta do apoio ao
programa Adote o Verde, da Prefeitura de Belo Horizonte, com
a revitalização e a manutenção de áreas verdes da cidade.
Além disso, a Rede mantém jardins no Mater Dei Contorno e Mater
Dei Betim-Contagem. São locais que oferecem aos pacientes
internados e seus acompanhantes contato com a natureza e a
oportunidade de conviver com outros pacientes e familiares.
O Mater Dei Betim-Contagem também dispõe de um bosque para
que colaboradores e pacientes tenham uma área de convivência
ao ar livre e próxima à natureza. Todo o Hospital foi idealizado
com projetos paisagísticos dentro do conceito verde.

Rede Mater Dei de Saúde

Meio ambiente

Bosque e jardins
O contato com a natureza é reconhecido como
um dos fatores importantes no tratamento e
recuperação de pacientes acometidos por doenças
diversas. Para auxiliar na cura e na promoção
do bem-estar de pacientes e colaboradores, o
Mater Dei Contorno e Mater Dei Betim-Contagem
contam com jardins em seus andares superiores.
São espaços construídos para promover o contato
com a natureza buscando minimizar ansiedade
e angústias de pacientes e acompanhantes
durante uma internação hospitalar.

O Mater Dei Betim-Contagem possui ainda
um bosque com mais de 10.000 m² de
mata preservada e plantada, com pista de
caminhada, espaço de convivência e descanso.
Todos esses ambientes fazem parte de um
projeto da Rede em prestar um atendimento
cada vez mais humanizado, aproximando
os clientes e colaboradores da natureza.
O Hospital conta, ainda, com uma
área de preservação permanente de
aproximadamente 18.156,16 m².

32 | 33

Destinação adequada
de resíduos sólidos
e eletrônicos
O Programa de Destinação de Resíduos Sólidos e Eletrônicos
da Rede Mater Dei de Saúde está completamente
alinhado às normas vigentes e às melhores práticas
para o setor, por meio de contratos com empresas
licenciadas e credenciadas para o descarte e a reciclagem
adequados. Com a atuação dessas prestadoras de serviço,
a Rede busca garantir a rastreabilidade e a destinação
correta dos resíduos (comum, infectante, eletrônicos,
etc) sem causar impacto ao meio ambiente.

36%
redução no consumo de água
na Rede desde 2016

Redução de consumo
de água e energia
Todos os Hospitais da Rede Mater Dei de Saúde atuam
com as melhores práticas de sustentabilidade ambiental,
visando o consumo consciente e o desperdício de água e
de energia elétrica. A iniciativa teve início em 2005 e conta
com indicadores de consumo por paciente-dia, que são
analisados criticamente e apresentados todos os meses.
Para alcançar bons resultados são promovidas campanhas
sistemáticas para incentivar o consumo consciente, com
atividades para sensibilização das equipes, substituição
de equipamentos com baixa eficiência energética,
comissionamento de todo sistema de ar-condicionado e programação horária dos equipamentos.
Além desses, ainda é feita a parametrização de temperaturas
de conforto, substituição de lâmpadas convencionais por led,

instalação de sensores de presença em áreas comuns, reaproveitamento energético para aquecimento de água, desenvolvimento de sistema de reaproveitamento de água, instalação
de redutores de vazão de água em torneiras e criação de
fluxo diferenciado para atendimento de vazamentos.
Em relação à estrutura, os prédios do Mater Dei
Contorno e Mater Dei Betim-Contagem foram construídos com as mais modernas técnicas de arquitetura
e engenharia, com o objetivo de garantir a eficiência
energética e o mínimo impacto no meio ambiente.
Com os trabalhos de conscientização para a redução do
consumo de água e energia nos Hospitais da Rede Mater
Dei, de 2016 a 2019 foi notado uma redução de 36,1% no
consumo de água e 15,8% no consumo de energia.

Rede Mater Dei de Saúde

Meio ambiente

Uma vida, uma árvore
Em busca da promoção da sustentabilidade e preservação do meio
ambiente no entorno do Hospital, o Mater Dei Betim-Contagem aderiu
ao programa “Uma vida, uma árvore”, realizado pela prefeitura de
Betim, em que uma árvore é plantada para cada criança nascida.
Para simbolizar o início da parceria foi realizado o plantio de um
Ipê Amarelo no bosque da Unidade, que recebeu o nome de
Helena, em homenagem a um dos bebês nascido no Hospital.
O projeto, que já plantou mais de 25 mil mudas de árvores,
promove a arborização e revitalização de praças e parques.

Mobilidade no
entorno da Unidade
Betim-Contagem
Pensando na melhoria da mobilidade da comunidade
do seu entorno, a Rede Mater Dei de Saúde financiou a
duplicação do viaduto e criação de retornos na Via Expressa
que liga Betim-Contagem a diversas regiões do Estado.
Sendo a obra a última de uma série de benfeitorias
realizadas pela Rede nas proximidades do Hospital,
nas quais estão a criação de rua lateral e construção
de uma passarela que liga os dois lados da via.

Adote o Verde
A Rede participa, desde 2008, do programa Adote o Verde, da
Prefeitura de Belo Horizonte, que cria e revitaliza áreas verdes
na cidade. O projeto foi implementado em áreas próximas ao
Mater Dei Santo Agostinho e ao Mater Dei Contorno e
conta com reforma de calçadas e plantio de jardins em canteiros,
incluindo a responsabilidade de manutenção dessas áreas.
A Instituição é responsável pela conservação e manutenção
das seguintes áreas: praça José Miguel Arges (entre a rua
Ouro Preto e as avenidas Amazonas e Barbacena); canteiro
central da avenida Barbacena (entre a avenida Amazonas e a
rua Araguari); canteiro central próximo à Unidade Contorno
(entre a avenida Amazonas e a rua Bernardo Guimarães).
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Desenvolvimento
social
Entidades fortalecidas por meio do apoio a
projetos que articulam diferentes iniciativas
voltadas para o bem-estar da comunidade
Dez projetos foram apoiados pela Rede Mater Dei
de Saúde no período correspondente a 2018 e 2019.
Seus proponentes são instituições que atuam junto a
crianças, jovens, adultos e idosos em diversas situações de
vulnerabilidade. Os recursos foram aplicados por meio do
Fundo da Infância e da Adolescência e do Fundo do Idoso.
Apresentamos um pouco do trabalho dessas entidades
parceiras e de seus resultados em 2018 e 2019, que
beneficiaram mais de 20 mil pessoas. A parceria com esses
projetos visa, sobretudo, estimular a formação de uma
sociedade pacífica e inclusiva, apoiar os que atuam em prol
da cultura da paz e da redução das desigualdades.

mais de

20.000
pessoas
diretamente
beneficiadas

2018
Projeto Querubins

Crédito: Assessoria de Comunicação Associação Querubins

Com oficinas artísticas, cursos profissionalizantes,
atividades pedagógicas e esportivas, a Associação
Querubins atendeu a 144 crianças e adolescentes
em 2018. As atividades da instituição – localizada
próxima à Serra do Curral – funcionam diariamente,
em horário contraturno escolar, por meio de oficinas
de arte-educação em ambiente saudável e lúdico, que
contribui para a proteção a situações contra violência e
riscos aos quais muitas vezes esses jovens são expostos.
O público abrangeu idades entre 6 e 17 anos moradores
da Vila Acaba Mundo, Aglomerado Santa Lúcia (Morro
do Papagaio) e outras comunidades. sendo 54 (37,5%)
do sexo feminino e 90 (62,5%) do sexo masculino.
Contribuindo grandemente para a manutenção dos
integrantes nas escolas (condição obrigatória para
a participação no projeto) e para o fortalecimento
da autonomia, da criatividade e da saúde física e
mental dos beneficiários, além de visar a redução do
percentual de violência nas comunidades atendidas.

“Muitas são as dificuldades encontradas para a manutenção das
atividades do projeto Querubins, que, pela grande dimensão,
tem um alto custo. O apoio da Rede Mater Dei tem sido, nos
últimos anos, extremamente relevante para a realização de uma
ação social de impacto e que gera resultados concretos junto
às crianças e aos jovens atendidos. Percebemos o interesse
em garantir o efetivo resultado das ações apoiadas e em gerar
valor para a sociedade e o segmento de mercado em que atua.”

FINANCIAMENTO:
FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Magda Fonseca Coutinho
Superintendente da Associação Querubins

Desembola na Ideia

A iniciativa atendeu a 520 adolescentes, entre
11 e 18 anos, de ambos os sexos. Dentro
das ações, a iniciativa realizou atendimento
psicossocial individual a 400 adolescentes, além
de quatro oficinas de protagonismo juvenil e
cidadania, que totalizaram 120 participantes. As
atividades aconteceram no Plug Minas (Horto) e
contemplaram jovens de toda a capital mineira.
FINANCIAMENTO:
FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Créditos: Divulgação

Promovido pela Associação Imagem
Comunitária (AIC), o projeto Desembola
na Ideia apoia jovens em situação de
vulnerabilidade social, promovendo
um conjunto de atividades em prol do
desenvolvimento integral dos adolescentes.

“A Rede Mater Dei aceitou o
desafio de se aliar ao projeto
numa ação voltada a um público
usualmente visto pela ótica do
preconceito: os adolescentes
pobres moradores de periferia, em
situações de vulnerabilidade como
pobreza, exclusão escolar e social,
violência. É fundamental perceber
tais adolescentes como sujeitos
de direitos e fazer uma aposta
efetiva na construção, em conjunto
com eles, de possibilidades de
superação das vulnerabilidades
e de inclusão cidadã.”
Rafaela Lima
Diretora da AIC

Rede Mater Dei de Saúde

Desenvolvimento social
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2018/2019
Saúde Inclusiva
A Associação Mineira de Reabilitação
(AMR) é uma entidade sem fins lucrativos que atua, há mais de 50 anos, na
promoção da reabilitação e inclusão social
de crianças e adolescentes com deficiência
física em situação de vulnerabilidade
social. O objetivo geral da iniciativa é
desenvolver ações em uma abordagem
inclusiva abrangendo três eixos-chave
para a melhoria na condição de Saúde
da Pessoa com Deficiência: Nutrição,
Cuidado Multidisciplinar e Esporteterapia.
A iniciativa se foca na saúde e na acessibilidade, incluindo o fornecimento de
dispositivos terapêuticos (como cadeiras
de rodas e adaptações para possibilitar
a mobilidade dos pacientes). O projeto
promoveu o atendimento multidisciplinar
a 772 beneficiários de 37 cidades mineiras.

“A parceria da Rede Mater Dei contribui de forma significativa no
projeto Saúde Inclusiva, pois além do incentivo financeiro, nós da
AMR compartilhamos a filosofia de proporcionar um atendimento
personalizado, diferenciado e humano a todos pacientes, reafirmando,
a cada dia, o nosso compromisso com a qualidade pela vida.”

FINANCIAMENTO:
FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Roseli Costa
Gerente de Projetos da Associação Mineira de Reabilitação

56

Jovens
aprendizes
Jovens
aprendizes (18
a 24 anos) foram
empregados
na Rede

Desde 2006, a Rede Mater Dei de Saúde apoia
a Associação Profissionalizante do Menor de Belo
Horizonte (Assprom). Essa é uma entidade filantrópica, de fins não econômicos, beneficente de
assistência social que, desde 1975, profissionaliza
e orienta adolescentes e jovens de famílias em
situação de vulnerabilidade social, por meio de
programa socioassistenciais. No total, 56 jovens
aprendizes (18 a 24 anos) atuam na Rede.
FINANCIAMENTO: RECURSO DIRETO

Minas Pela Paz

Por meio do Programa Pró-APAC (Associações
de Proteção e Assistência aos Condenados),
do Projeto Trampolim (voltado para formação
e viabilização da contratação de adolescentes
em empregos formais) e de palestras de
formação humana e oficinas profissionalizantes,
o Minas Pela Paz auxiliou 3.087 pessoas.
FINANCIAMENTO: RECURSO DIRETO

Créditos: Antonio Nunes

O Instituto Minas pela Paz é uma associação
de assistência social criada em 2007, a partir
da iniciativa do Conselho Estratégico da
Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg) e que tem a Rede Mater Dei
como uma de suas instituições fundadoras.
Com sede em Belo Horizonte, as suas ações são
realizadas em todo o Estado. Foi criado para
desenvolver e gerir projetos de enfrentamento
à criminalidade e de promoção da segurança,
e somente em 2018 beneficiou 834 pessoas.

“Ao planejarmos os próximos anos, consideramos tornar o Minas Pela
Paz mais sustentável e focado na prevenção primária com educação e
inclusão profissional de adolescentes, jovens e adultos. A participação da
Rede Mater Dei e de outras grandes empresas do Estado é imprescindível
para seguirmos com excelência e alcançarmos esse objetivo.”
Maurílio Leite Pedrosa
gestor do Instituto Minas Pela Paz

2019
Riso para Todos
O Instituto HAHAHA é uma organização fundada em 2012 sem fins
lucrativos cuja missão é colocar a arte a serviço da vida. A ação se foca
na alegria como modo de auxiliar no tratamento médico com a atuação
dos “doutores palhaços” . Os palcos são os hospitais, instituições,
escolas, espaços públicos, unidades de acolhimento e empresas.
O objetivo da entidade é levar arte, cultura, lazer e cidadania ao
público de ambientes vulneráveis. Via apoio da Rede Mater Dei, a
programação consiste principalmente no Programa de Intervenção
Artística Hospitalar para o público idoso. O projeto Riso para
Todos realizou 69 intervenções artísticas em ambiente hospitalar
que alcançaram 3.990 idosos, 7.634 acompanhantes, familiares e
profissionais da saúde. As visitas hospitalares acontecem duas vezes
por semana em cada instituição, de forma individualizada e contínua.
FINANCIAMENTO: FUNDO DO IDOSO

Rede Mater Dei de Saúde
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No Picadeiro da Vida
Responsável pelo projeto No Picadeiro da Vida, o Serviço
Assistencial Salão do Encontro (Sasfra) atua há 49 anos. O
objetivo da iniciativa é potencializar as ações educacionais
voltadas para a garantia dos direitos da criança no município
de Betim, com o desenvolvimento de uma série de atividades
que vão desde a educação infantil à complementação da
educação formal, por meio de oficinas voltadas para ludicidade, artes manuais, iniciação esportiva e canto coral. As ações
visam contribuir para a formação integral dos participantes
e a redução dos índices de vulnerabilidade social e pessoal.
O projeto tem como público direto aproximadamente
740 crianças e adolescentes (de 4 meses a 17 anos e 11
meses em situação de vulnerabilidade social) de Betim,
além de um público indireto formado por cerca de 2.590
pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, mães e
demais familiares dos alunos participantes da iniciativa,
que também têm acesso a outras atividades desenvolvidas pela organização, como palestras e eventos.
FINANCIAMENTO:
FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Instituto Mano Down
O Instituto Mano Down foi criado em 2010 por Leonardo
Gontijo com o objetivo de oferecer oportunidades para
pessoas com síndrome de down serem protagonistas
de suas histórias. A instituição busca ser um ponto de
apoio de atividades culturais para desenvolvimento das
capacidades e da inclusão de pessoas com a síndrome
de outras deficiências, fazendo-as terem uma vida social
ativa, estimulando suas habilidades e valorizando o
potencial e a aptidão de cada uma dentro de seus limites.
Atualmente, a entidade atende mais de 200 pessoas com
a deficiência. Apenas nas aulas de canto, instrumentos
musicais e artesanato, foram beneficiados 95 alunos.
Também foram realizadas 12 palestras em escolas municipais
de Belo Horizonte e 34 apresentações culturais.
FINANCIAMENTO:
LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

Rede Mater Dei de Saúde
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Educação Cidadã
O Instituto Ramacrisna é uma organização da sociedade civil,
sem fins lucrativos, sem vínculos religiosos ou partidários,
fundada em 1959 pelo jornalista Arlindo Corrêa da Silva. Há
60 anos desenvolve projetos culturais, profissionalizantes,
aprendizagem, geração de trabalho e renda, tecnologia,
esporte e lazer, entre outros, voltados para comunidade
em situação de vulnerabilidade social de Betim e outras
onze cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O objetivo do projeto Educação Cidadã é proporcionar
o desenvolvimento do potencial criativo por meio de
oficinas de arte, artesanato, brinquedos, incentivo à leitura,
cultura, educação, tecnologia robótica e inclusão digital
(mesa alfabetizadora e lousa digital). Foram 250 atendidos
crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos de ambos os sexos.
FINANCIAMENTO:
FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

40 | 41

Casas de Repouso

Outro importante projeto apoiado é o Asilo São
Vicente de Paula, de Santana de Pirapama, que
fica a 153 km de Belo Horizonte. Cerca de 25
internos moram atualmente na casa de repouso,
e os recursos aportados são fundamentais
para a manutenção e estruturação do Asilo.
FINANCIAMENTO:
RECURSO DIRETO

25

cerca de

A promoção do bem-estar social de
comunidades necessitadas e o cuidado por
quem muito já trabalhou na vida é uma
iniciativa presente na Rede Mater Dei desde
a sua fundação. A Rede apoias há mais de 40
anos o Lar da Boa Esperança São Vicente de
Paula, da cidade de Baldim, que acolhe idosos
abandonados e em situação de vulnerabilidade,
e fornece todo o cuidado e ajuda necessária.

internos moram
atualmente na
casa de repouso
de Santana
de Pirapama

Mecanismos
de incentivo
Parcerias por meio de mecanismos
de incentivo contribuem para alavancar
projetos e ações de interesse da sociedade
O compromisso com a qualidade pela vida
passa pela oferta e disponibilização de
ações importantes para a população. Para
isso, a Rede Mater Dei de Saúde busca
se alinhar com os 17 ODS – Objetivos para
o Desenvolvimento Social firmados pela
Organização das Nações Unidas (ONU).

Nesse sentido, destaca-se a importância dos
investimentos, dos incentivos e das parcerias
institucionais para a Rede Mater Dei. São utilizados diversos mecanismos e fontes de financiamento para apoiar os projetos e as iniciativas do
programa Pra você ficar bem. Conheça algumas
dessas estratégias utilizadas pela Instituição.

Rede Mater Dei de Saúde

Lei Municipal
de Incentivo
à Cultura de
Belo Horizonte

Lei Federal
de Incentivo
à Cultura

Lei Federal
de Incentivo
ao Esporte

Instrumento de fomento a
cultura no âmbito municipal na
qual empresas contribuintes do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN ) podem
patrocinar projetos culturais e
deduzir o valor integralmente
deste imposto. Os projetos
patrocinados são previamente
aprovados pela Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte
por meio de editais específicos.

Trata-se da principal ferramenta
de fomento à cultura no País, pela
qual empresas e pessoas físicas
podem apoiar ou patrocinar
projetos e ações culturais e abater
o valor total ou parcial do Imposto
de Renda. Assim, as iniciativas,
primeiramente, são aprovadas pelo
Programa Nacional de Apoio à
Cultura (Pronac) e, depois, buscam
parcerias para sua execução.

Sancionada em dezembro
de 2006, é bastante similar à
legislação para a cultura. Nesse
sentido, é um mecanismo para
estimular pessoas e empresas a
patrocinarem e fazerem doações
para projetos esportivos em
troca de incentivos fiscais.

Fundo
dos Direitos
do Idoso

Fundo da
Infância e da
Adolescência

Refere-se a mecanismo de renúncia
fiscal do imposto de renda de
pessoas físicas e jurídicas que
permite viabilizar a execução
de projetos aprovados pelos
Conselhos Municipais, Estadual
ou Federal dos Direitos do Idoso
( Lei Federal 12.213/2010), os
quais têm a autonomia para sua
gestão. Os projetos obedecem
à legislação pertinente ao Estatuto do Idoso beneficiando ao
público dessa faixa etária.

O fundo é gerido pela administração pública municipal,
estadual ou federal por meios de
Conselhos específicos conhecidos
como Conselhos da Criança e
do Adolescente, sendo que uma
das fontes de recursos são destinações de aplicações de valores
dedutíveis do Imposto de Renda
de pessoas físicas ou jurídicas,
utilizando as opções de incentivos
fiscais da legislação pertinente.
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Recurso
direto
Essa é uma maneira de a Rede
Mater Dei de Saúde promover
ações ou mesmo patrocinar
projetos de forma direta, ou
seja, sem o intermédio de
fundos ou leis de incentivo.

Fortalecendo
objetivos
comuns
Pra você ficar bem em alinhamento com os 17
ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável)
Com a criação do Programa Pra você ficar bem, em 2018, a Rede
Mater Dei de Saúde fortalece a intencionalidade de seu apoio a
projetos e ações de terceiros desenvolvidos por meio dos mecanismos de incentivo fiscal municipal, estadual e federal. Na esfera das
iniciativas internas e externas viabilizadas com recursos próprios, o
investimento social da Rede Mater Dei também busca contribuir
para a produção de impactos verificáveis na sociedade, consolidando um caminho de resultados para os diversos públicos com
os quais atuamos e para os territórios onde estamos inseridos.
Nesse cenário, procuramos ampliar o alinhamento dos projetos desenvolvidos com os 17 ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,

O que são ODS?
Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) são uma agenda
mundial adotada durante a Cúpula
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada
em setembro de 2015, composta
por 17 objetivos e 169 metas a
serem atingidos até 2030. São uma
chamada universal para acabar
com a pobreza, proteger o Planeta
e garantir que todas as pessoas
desfrutem de paz e prosperidade.

considerando marcadores de resultado que estejam em consonância
com tais propósitos. Com isso, queremos estimular nossos parceiros
internos e externos a refletirem sobre como as práticas de cada iniciativa junto aos seus públicos específicos podem favorecer, na prática, a
Agenda 2030. Trata-se de um acordo internacional que busca fortalecer
a paz universal e estabelece os 17 ODS e outras metas para o Planeta.
É consenso que os ODS somente podem ser implantados por meio de
fortes parcerias e da cooperação. Assim, com o trabalho sistematizado
nos cinco eixos do Programa Pra você ficar bem, fortaleceremos a
colaboração e alianças entre organizações sociais, públicas e privadas
na rota de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável.

Rede Mater Dei de Saúde

Redes
do Bem
Cinquenta e dois projetos e iniciativas
articularam realizadores, mediadores,
colaboradores e parceiros no período
2018 e 2019, conectando uma rede
de práticas transformadoras
O mundo contemporâneo está mais interligado do que nunca.
Porém, o acesso à tecnologia e o amplo uso das redes sociais
nem sempre representam verdadeira conexão entre pessoas.
Trabalhar pelo fortalecimento do capital humano e pelo contínuo
compartilhamento de conhecimentos, ideias e recursos é
fundamental para buscarmos um futuro comum. A energia que
depositarmos hoje na colaboração entre pessoas e organizações,
determinarão o curso para um futuro de bem-estar comum.
Cinquenta e dois projetos e iniciativas articulados por meio
do Pra você ficar bem, nos anos de 2018 e 2019, ofereceram
variadas possibilidades e oportunidades de interação que foram
abraçadas pela sociedade alcançando milhares de pessoas.
É importante destacar que tais resultados envolveram articulação
dos colaboradores da Rede Mater Dei, dos empreendedores de
projetos, dos agentes públicos relacionados aos diversos mecanismos de incentivo, parceiros e instituições que acolheram
iniciativas. Tecem, portanto, redes de transformação em seus
segmentos de atuação e que podem ser percebidas no desenvolvimento das atividades dentro do Pra você ficar bem.
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Sistematizando
investimentos
Diretrizes de patrocínio e incentivo da
Rede Mater Dei buscam mais alinhamento
entre projetos e ações desenvolvidas

A partir de 2020, os proponentes de projetos que desejarem obter patrocínio por meio de
mecanismos diversos – como Leis Federal de Incentivo à Cultura e ao Esporte, do Fundo da
Infância e do Adolescente, do Fundo do Idoso e da Lei de Incentivo Cultura de Belo Horizonte – poderão se orientar pelas Diretrizes de Patrocínio da Rede Mater Dei de Saúde.
Esse instrumento passará a alinhar os investimentos realizados no âmbito dos diversos mecanismos de incentivo com os objetivos estratégicos da instituição e do programa Pra você
ficar bem. Os projetos serão desenvolvidos em um ciclo que considera quatro etapas:

Recepção
de propostas

Realização
e acompanhamento
das atividades

A recepção de projetos será
realizada em período específico do
ano, mediante preenchimento de
formulário padrão e encaminhamento de documentos estabelecidos nas Diretrizes de Patrocínio.

Os processos de execução dos
projetos patrocinados também
contarão com acompanhamento
do programa Pra você ficar
bem, possibilitando sinergias
entre ações desenvolvidas.

Encaminhamento
e aprovações

Fechamentos
e relatórios

Os projetos serão enviados
para análise interna e respectivos encaminhamentos.

Os relatórios das atividades
dos projetos também serão
padronizados, permitindo
que as informações sejam
integradas e disponibilizadas,
anualmente, para a sociedade.
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Mater Dei
Santo
Agostinho
Unidade inaugurou a história da Rede Mater Dei e
é referência em atendimento em saúde, marcando
o compromisso com a qualidade pela vida
Inaugurado em 1º de junho de 1980, o Mater Dei Santo Agostinho é a
primeira unidade da Rede Mater Dei de Saúde. É um hospital geral
que atende às mais diversas especialidades. Uma curiosidade é que o
Mater Dei foi o primeiro hospital de Minas Gerais que instalou um visor
para acompanhantes assistirem ao parto, batizado de “Mineirinho” pelo
fundador e presidente do Conselho de Administração, José Salvador
Silva. Referência de unidade hospitalar em Belo Horizonte, o Mater Dei
foi pioneiro, também, na instalação da Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal (Utin), assim como em ginecologia e hemodinâmica.
A primeira expansão ocorreu no ano 2000, com a inauguração do
Bloco II da Unidade, devido ao crescimento de clientes à procura
por serviços de saúde de qualidade. Em 2014, o hospital resgatou
uma parte importante de sua história ao inaugurar o Centro de
Reprodução Humana. Isso porque, em 1989, veio ao mundo a
primeira criança de Minas Gerais, e a terceira do Brasil, fruto da fertilização in vitro realizada no Mater Dei. O bebê nasceu em Goiânia,
mas o tratamento de fertilização que possibilitou a gestação foi
conduzido pela equipe de Reprodução Humana da Rede.
O hospital também foi o primeiro da capital mineira, e um dos
primeiros no Brasil, a alcançar o Certificado de Excelência Nível
3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA). É acreditado,
ainda, pela National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (Niaho) e pela ISO 9001:2008. O Mater Dei também é
membro da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) e
faz parte da Rede Brasileira de Hospitais Sentinela, da Anvisa.
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Mater Dei
Contorno
Fundado em 1º de junho de 2014, unidade
consolida o nascimento da Rede
Segundo hospital a ser inaugurado e que forma a Rede Mater Dei de Saúde,
a Unidade da Contorno foi idealizada para atender às demandas de clientes,
médicos e operadoras de planos de saúde. O Mater Dei Contorno engloba
tecnologia de ponta, estrutura física ampla, fluxos de atendimentos diferenciados, tendo o paciente como centro do cuidado médico-hospitalar, corpo
clínico experiente e equipes capacitadas. Isso torna o empreendimento um
dos maiores projetos hospitalares da América Latina nos últimos anos.
O prédio foi projetado com base em tecnologias que garantem a eficiência energética e a redução de impacto sobre o meio ambiente.
Para a Rede Mater Dei, crescer significa expandir a capacidade
de atenção sem abrir mão do cuidado e do carinho com o cliente,
cumprindo a missão de compromisso com a qualidade pela vida.
O Mater Dei Contorno é o primeiro Hospital de Minas Gerais a receber a
Acreditação Joint Commission International (JCI). O processo de acreditação
começou a ser planejado desde a concepção da unidade e foi finalizado em
maio de 2016, envolvendo as áreas assistencial, operacional e administrativa,
a enfermagem e o corpo clínico. Num resultado que reafirma o esforço e
a consistência na preparação, o hospital teve zero não-conformidade.
Em abril de 2016, foi inaugurado, no complexo da Unidade, o Hospital Integrado
do Câncer (HIC). Primeiro em Minas Gerais com tal formato em um hospital
privado, o HIC atende de forma diferenciada e humanizada aos pacientes e
familiares, com o corpo clínico da Rede à disposição. Os clientes do Hospital
contam com o Mater Dei Medicina Diagnóstica, um completo parque de
exames com equipamentos de última geração e baixa dose de radiação.

50 | 51

Rede Mater Dei de Saúde

Mater Dei
BetimContagem
Mais recente unidade da Rede, o hospital
foi inaugurado em 2019, em área privilegiada
para a região das duas cidades
Localizado à Via Expressa 15.500, no bairro Duque de Caxias, em Betim,
a mais nova unidade da Rede tem uma área construída de mais de 42
mil m². O Mater Dei Betim-Contagem reúne diversas especialidades,
levando serviços médico-hospitalares de alta qualidade à região oeste
mineira, por meio de atendimentos particulares e via convênios.
São mais de 360 leitos divididos em apartamentos para internação e
Centros de Terapia Intensiva adulto e pediátrico. A melhor tecnologia está
presente nos Centros Cirúrgico e Obstétrico e na Medicina Diagnóstica,
com um parque completo para a realização dos mais variados exames,
com diagnósticos precisos para o melhor tratamento ao paciente.
Desde o início das obras, mais de 2.000 empregos diretos e indiretos foram
gerados, contribuindo para o crescimento da economia local. No processo de
fundação do Hospital, a Rede ainda apoiou o programa Conexões Criativas,
que, em 2018, promoveu diversas ações de mapeamento de ativos culturais
e de projetos educacionais no entorno do Mater Dei Betim-Contagem.
A chegada do Hospital também proporcionou a melhoria da mobilidade urbana,
com a realização de obras para melhoramento do fluxo das vias. Uma delas
foi a construção da passarela, que liga um lado da Via Expressa ao outro, um
benefício importante para os pedestres que passam diariamente pelo local.
Outras duas grandes obras viárias foram feitas no entorno do Hospital.
Uma foi a construção da rua lateral, que liga a Via Expressa à avenida Marco
Túlio Issac, rota de acesso entre o centro de Betim e os principais bairros
da cidade. A outra foi a duplicação do viaduto na própria Via, que tem
facilitado o trânsito para acesso ao Hospital e bairros vizinhos e, com isso,
diminuindo o congestionamento de automóveis e oferendo mais facilidade
de circulação na região. Todas essas obras foram viabilizadas pela Rede
Mater Dei de Saúde, com o apoio institucional da Prefeitura de Betim.
Além disso, a planta da unidade seguiu os parâmetros de sustentabilidade
e respeito ao meio ambiente, que são parâmetros de toda a instituição.
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Mater Dei
Salvador
Rede expande seus trabalhos para fora de Minas
Gerais com construção da Unidade baiana
Referência na prestação de serviços hospitalares com humanização e atendendo aos clientes em todas as fases da vida, a Rede Mater Dei de Saúde
anuncia sua primeira expansão fora do Estado: o Mater Dei Salvador.
“Salvador é uma das principais capitais do Brasil. A cidade está localizada
no Nordeste, região que tem crescido muito. Por si só, é um polo industrial,
tem diversas empresas, muitas também na área de prestação de serviços.
Acreditamos que um hospital, com as características das unidades que
a Rede Mater Dei de Saúde possui é capaz de beneficiar não apenas as
pessoas que residem na capital baiana, mas também em seu entorno. O
Mater Dei Salvador pode se transformar em uma referência, atraindo
pessoas para que sejam atendidas dentro de um padrão de qualidade
e de segurança assistencial, premissas que norteiam nossa filosofia de
atendimento”, destaca o presidente da Rede, Henrique Salvador.
O Mater Dei Salvador será um hospital geral, com atendimento adulto e
pediátrico em diversas especialidades clínicas. Com projeto arquitetônico do
renomado arquiteto Siegbert Zanettini, o mesmo que projetou o Mater Dei
Contorno e Mater Dei Betim-Contagem, a Unidade Salvador será construída
com as mais modernas técnicas sustentáveis de engenharia e arquitetura.
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U M A

A T E N Ç Õ E S .

O corpo humano é feito de sistemas
integrados. É assim que a Rede Mater Dei
funciona. As áreas de saúde se conectam
para que você receba toda a assistência

REDE
que precisa: pronto-socorro, serviços em

várias especialidades e um amplo conjunto
de exames e procedimentos, dos mais
usuais aos mais inovadores. Tudo sob

os cuidados de uma equipe de alto nível
e o atendimento acolhedor, que fazem

do Mater Dei o seu hospital de confiança.
Porque juntos podemos fazer mais.

M A T E R

E fazemos mais pra você ficar bem.

Responsáveis Técnicos: Dr. Felipe Salvador Ligório - CRM - MG 58578 / Dr. André Soares de Moura Costa - CRM - MG 56075
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