SANATÓRIO ESPÍRITA DE UBERABA

INFORMAÇÕES
O CEU - Centro Espírita Uberabense é uma Associação Beneficente de Fins não lucrativos, com finalidades educacionais e assistenciais;
fundado em 09 de janeiro de 1911, nesta cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais.
Seu principal Departamento – O Sanatório Espírita de Uberaba - fundado em 31 de dezembro de 1933 preserva, desde a origem, a
finalidade precípua de cuidar e tratar do sofrimento mental. É regido por uma diretoria eleita bienalmente pela Assembléia Geral dos
associados.
Não distribui lucros, vantagens ou bonificações de qualquer espécie, pelo que também não é remunerada a Diretoria, submetida a
Auditoria Externa Independente através pela empresa VAZ & MAIA AUDITORES INDEPENDENTES desde 2001.
DOCUMENTAÇÃO
O Sanatório Espírita de Uberaba é reconhecido de Utilidade Pública Municipal e Federal. É inscrito no CNPJ sob o n° 25.445.347/0002-50.
Possui, ainda, as seguintes credenciais:
Estatuto registrado em cartório e atualizado de acordo com o novo código civil
Regulamento Interno
CEBAS-SAUDE
Registro no CRM
Registro no COREN
Registro no CRF
Registros no CRP, CREFITO, CRESS e CRN
Alvará de Licença e localização
Alvará de Vigilância Sanitária
Alvará do Corpo de Bombeiros
CLIENTELA
Segundo o IBGE, a população de Uberaba e de outros 83 municípios atendidos perfazem uma população de mais de 2 milhões de
habitantes que tem o Sanatório como Hospital Referência em Atendimento Psiquiátrico. 98% das internações são efetuadas através do
SUS.
O Sanatório dispõe atualmente de 140 leitos e atende preferencialmente pacientes destituídos de capacidade financeira ou com renda
familiar inferior a 3 salários mínimos. A grande maioria dos internados tem baixa escolaridade. 10% são analfabetos e 70% tem apenas o 1°
grau incompleto.

FATURAMENTO
A contabilidade do Sanatório revela um faturamento ou receita com 98% provenientes do SUS, estabelecido o teto de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) para um custo médio de paciente/dia igual a R$ 49,70 (quarenta e nove reais e setenta centavos), e mensal de R$
1.640,10 (Hum mil seiscentos e quarenta reais e dez centavos).
FUNCIONÁRIOS
O Sanatório Espírita de Uberaba mantém, para o seu funcionamento efetivo, 06 médicos, sendo 04 psiquiatras, 01 neurologista e 01
clínico; 06 enfermeiros, 03 psicólogos, 03 assistentes sociais, 02 terapeutas ocupacionais, 01 farmacêutico, 01 nutricionista, 01 Dentista,
mais funcionários de áreas de apoio e administração.
CUSTOS
Conforme foi explicitado no item Faturamento, o Sanatório está sujeito ao custo médio do paciente-dia à razão de R$ 49,70 (quarenta e
nove reais e setenta centavos). Quantia esta, que perfaz o custo de R$ 1.640,10 (Hum mil, seiscentos e quarenta reais e dez centavos). Isto
totaliza um custo real de R$ 196.812,00 (Cento e noventa e seis mil, oitocentos e doze reais).
TRATAMENTO
Verifica-se, em caráter permanente, no Sanatório Espírita de Uberaba eficiente Atendimento Médico, Psicológico, Ocupacional,
Odontológico e Nutricional com o apoio do Serviço Social, Farmácia e cuidados da Enfermagem – adotando, inclusive, atividades de Lazer,
Terapia Ocupacional, Orientação Familiar.
PROJETO TERAPÊUTICO – PRINCÍPIOS
Baseia-se, por força dos dispositivos acima citados, visão oferecida pela inovação da Medicina Biopsicossocial e Espiritual, na qual o
sofrimento mental do paciente deixa de ser visto como um caso médico apenas inerente ao corpo físico, mas como o resultado de um todo
que compõe a pessoa físico-espiritual e o meio em que vive. Neste processo, o paciente é considerado junto à família, dentro de um
método fenomenológico e dinâmico, propiciando a eles a participação junto do hospital, buscando conhecimentos de seus limites e
potencialidades. Tais processos de tratamento, reabilitação, profissionalização e desenvolvimento espiritual, na procura de um novo
sentido de vida, levando à superação do sofrimento, tendo por base os princípios cristãos à luz da Doutrina Espírita.
TIPOS DE CASOS ATENDIDOS
Com fundamento estatístico nos últimos anos, o atendimento exercido pelo Sanatório permite estabelecer os seguintes percentuais:
Esquizofrenias
Alcoolismo
Crises Psicóticas
Transtornos de Humor
Transtornos Mental-Orgânicos

36%
34%
11%
0,8%
0,5%

PROJETOS EM PRETENSÃO
O Sanatório Espírita de Uberaba, pretende efetuar a série abaixo de projetos de reestruturação da assistência psiquiátrica, em
conformidade com as portarias ministeriais, por reconhecer a premência inadiável desta capacitação determinada pelas contingências
atuais, cada vez mais exigentes, no vasto campo da Saúde Mental Nacional.
Seguem-se os itens correspondentes às necessidades de efetivação urgente:
1. Readequação da Cozinha, Depósito de Alimentos, Câmaras Frias e Vestiários.
2. Finalização da Implantação de Elevador para Locomoção de Deficientes Físicos.
3. Reforma de Gabinete Odontológico, Almoxarifados e Áreas de Apoio
4. Recuperação da Biblioteca do Dr. Inácio Ferreira
5. Obras de Manutenção e Recuperação Geral do Edifício
6. Recuperação de Instalações Elétricas e Hidráulicas
7. Reforma e troca de mobiliário quebrado ou desgastado pelo uso
8. Recuperação de parte das áreas de tratamento de pacientes.
9. Troca dos colchões das camas dos pacientes.
8. Pintura Interna e Externa parcial.
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