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MAS A BOLSA É SEGURA?
Você sabia que as ações das lojas Magazine Luiza
(MGLU3) subiram mais de 500% em 2017 e
continua subindo?
E que você pode buscar retornos expressivos
também?
Para ter uma ideia, caso você tivesse investido
R$ 10 mil em ações do Magazine Luiza em
dezembro de 2015, ao vender os papéis um ano
depois, teria o total de R$ 156,3 mil.
Hoje em Julho de 2018 seriam
R$ 590.909,00
Nada mal, não é mesmo?
O suficiente para dar de entrada em um
apartamento, comprar um carro zero importado ou
viajar para qualquer lugar no mundo com a família.
Tudo por conta das ações do Magazine Luiza.

FICOU INTERESSADO ?
Para receber mais informações
Entre em contato com nossa
plataforma no whatsapp :
55 11 9 5135 6262
OU
E-mail :
Alliumsociedademedica@gmail.com
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INSALUBRE ?
Já é sabido que jornadas prolongadas com
plantões noturnos podem levar a queda
desempenho dos médicos, consequentemente
aumentando a dificuldade para executar bem as
tarefas a serem realizadas. Essas jornadas
prolongadas vão além do ambiente hospitalar,
afetando também a vida pessoal do médico
plantonista, já que tais regimes afetam
significativamente o estado de humor, afeto,
atitude e até mesmo aumentam as complicações
gastrointestinais.
Mesmo se levarmos em conta a individualidade
de cada médico plantonista — alguns toleram
melhor esses regimes, enquanto outros têm maior
sensibilidade — é evidente o esgotamento
causado por plantões com longas jornadas.
Alguns efeitos ainda podem ser imperceptíveis ao
indivíduo se houver plantões acumulados com
pouca abertura para recuperação.

NO BRASIL
No Brasil, apesar da grande variedade de regimes
de plantões médicos, o mais usual são os turnos
de 24 horas semanais. Mesmo sendo uma
quantidade de horas aceitável para serem
cumpridas durante a semana. Muitas vezes
ocorrem depois de uma dia normal de trabalho e
em alguns casos podem levar o médico a
trabalhar 36 horas seguidas.

NO MUNDO
Se comparado a outros países da América do
Norte ou Europa, o Brasil ainda é um iniciante
neste assunto. Principalmente se considerarmos
artigos, estudos e o próprio interesse das
instituições na saúde de seus médicos e por
conseguinte, de seus pacientes..

LIMITES
LIMITE DE HORAS CONSECUTIVAS TRABALHADAS
Avaliações realizadas com residentes que dormiram menos de 4 horas de sono nas últimas 36
horas e também com os que dormiram mais de 4 horas, chegaram à conclusão que a abstinência
de sono reduz o vigor, aumenta a fadiga, depressão e confusão mental.

LIMITE DE HORAS SEMANAIS TRABALHADAS
Na Inglaterra, em 1988, mesmo com a
recomendação de limite de 80 horas semanais
para trabalhos hospitalares, um médico
apresentou problemas neurológicos e
responsabilizou o hospital em que trabalhava. Ele
culpou a jornada excessiva de trabalho e
futuramente o hospital acatou a responsabilidade
fazendo um acordo com o médico. [fonte]

QUANTIDADE DE PLANTÕES
MENSAIS

Estudo também apontam que se houver
continuidade de meses de trabalho com jornadas
diurnas normais somados a plantões intercalados,
aumentam a incidência e agravam a mudança de
estado de humor e até a amplificação da
hostilidade e raiva.

CONCLUSÃO
Estamos em um momento onde discutir e
aprimorar a qualidade de produtos e serviços é
um foco constante. Porém, algumas áreas ainda
podem ficar de lado, como é o caso da gestão de
escalas. Basta notar as diversas instituições que
investem fortemente em tecnologia. Ao passo que
sua gestão de escalas é feita com papel, caneta e
por troca de informações no boca a boca, que por
muitas vezes ficam perdidas. Fica claro que a falta
de investimento na gestão de plantões médicos
podem trazer consequências catastróficas
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