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Saúde do Homem em Foc
A prevenção e o diagnóstico precoce de câncer de próstata são enfatizados durante o
Novembro Azul. Entretanto, o objetivo da data é ainda mais amplo: trazer à tona todas as
questões relacionadas à saúde masculina. Os hospitais da Rede de Saúde Divina Providência
realizaram ações para engajar colaboradores e comunidade nesta causa.

Conhecimento
que previne

Evento motivacional
Em parceria com o posto de saúde
de Progresso, o Santa Isabel realizou, na manhã do dia 28, um evento
no ginásio do Colégio São Francisco.
Além da prestação de serviços à comunidade, a ação contou com palestra motivacional e informativa sobre
câncer de próstata.

Os colegas do São José foram recebidos com presente: um marcador
de livros e um folder que continha informações sobre a saúde masculina.
Tudo para ressaltar a importância de
estar bem informado sobre o assunto.

Palestra e
engajamento
Além de cartazes convidando os colaboradores a aderirem
ao uso do bigode (símbolo da
data), o Divina Providência realizou palestra informativa, no dia
21, com foco na saúde do homem, ministrada pelos médicos
Eduardo Terra Lucas, Pedro Geyer e
Eduardo Gastal, além da nutricionista Tatiane Carvalho Delavi.

Rede assume a gestão do Hospital Estrela
Em novembro, a Rede de Saúde Divina
Providência e a Associação Franciscana
de Assistência à Saúde assinaram um
Acordo Particular de Transferência da Atividade Hospitalar e Patrimônio do Hospital Estrela (HE). A partir de janeiro, o HE
passa, oficialmente, a fazer parte da Rede.
Para o diretor de Propósito e de Desenvolvimento da RSDP, Mario Jaeger Neto,
“este passo fortalece a estrutura de uma

rede de saúde que se complementa, do
ponto de vista técnico e administrativo”.
A instituição, localizada em Estrela, oferece serviços em UTI Adulta e Neonatal, clínica médica, cirúrgica, pediatria,
obstetrícia, saúde mental e pronto socorro 24h. Dispõe de 135 leitos e conta
com 412 funcionários e 81 médicos em
seu Corpo Clínico.

Saúde masculina
em pauta
Durante todo o mês, as paredes do
Independência foram cobertas por
cartazes de engajamento. E, no dia
26, houve uma palestra sobre câncer de próstata no auditório do hospital com a dra. Karen Marise Jaeger
Anzolch, urologista.

Hospital Santa Isabel

Fé renovada
Padroeira do HSI, Santa Isabel da Hungria foi homenageada em missa especial para os colaboradores e
comunidade no dia 17 de novembro. A celebração da
eucaristia, realizada pelo Frei Rosalino Bocchi, ocorreu às 9h em frente ao hospital e contou com a participação do coral Amigo Voluntário.

Dicas de Saúde

Saúde masculina é
foco do Novembro Azul
O objetivo do Novembro Azul é trazer à tona todas as
questões relacionadas à saúde masculina. Atenta ao
bem-estar dos seus colaboradores, a RSDP divulga
recomendações do Dr. Gustavo Fiedler, urologista do
Hospital São José:
Prevenção: visite, periodicamente, o seu

Trabalho em grupo
fortalece a equipe

médico de referência e o urologista. Protelar
estes cuidados pode levar a diagnósticos
tardios e ao aumento da mortalidade.

50+

O Hospital Santa Isabel realizou, em novembro, um encontro conduzido pela Irmã Joana Weiland, no auditório da
instituição. Cerca de 80% dos colaboradores participaram
do evento, cujo tema foi “O trabalho em conjunto gera uma
força indestrutível”. Essas ações se refletem no atendimento cada vez mais humanizado aos pacientes.

Fatores de risco: há males que acometem
mais frequentemente os homens após os
50 anos de idade.
Principais enfermidades: cálculos, infecções
e incontinências urinárias, disfunções do
desenvolvimento genital e disfunção erétil,

Saúde pela boca
A segurança alimentar em ambiente hospitalar é de
total importância para a recuperação dos pacientes. Por isso, é exemplar a dedicação da equipe de
Serviço de Nutrição do HSI em executar constantes
treinamentos para, cada vez mais, obter uma melhor qualificação em prol da comunidade.

além de alguns tipos de tumores relacionados
ao trato urinário.
Câncer de próstata: é a segunda principal
causa de morte entre todos os tumores que
acometem a população masculina. Quando
detectado em fase inicial, tem até 90% de
chances de cura.

Agende-se para dezembro
Hospital São José

Plantão clínico
Unimed agora é 24h
Desde o começo de novembro, o São José passou a oferecer o plantão clínico adulto 24 horas para os pacientes conveniados da Unimed.
Esse benefício se estende também aos colaboradores do HSJ, que
poderão usufruir do atendimento humanizado, que só a Rede Divina
oferece, sem a necessidade de procurar encaminhamento em outros
estabelecimentos credenciados.

Conexão ao
sistema Tasy
A partir de janeiro de 2019, o HSJ começará a implementar o sistema Tasy, o software mais completo do
mercado para gestão em saúde, com informações
para disponibilizar soluções e procedimentos aos
usuários. Após a primeira fase, o software chegará a
outros setores em fevereiro e março. Entre as vantagens da adoção do Tasy, está a Conexão em Rede,
que permite a padronização entre os hospitais da
Rede de Saúde Divina Providência.
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Treinamento sobre
“Diagnóstico e Terapêutica”
Dia: 3
Local: Hospital São José

Festa de Final de ano dos
colaboradores
Dia: 14
Local: Hospital São José

Encontros natalinos com os
colaboradores
Dias: 5 e 6
Local: Hospital Santa Isabel

Missa de Celebração de Natal
Dia: 18
Local: Hospital São José

Confraternização de final de
Ano
Dia: 7
Local: Hospital Santa Isabel
Palestra e conscientização
sobre o HIV
Dia: 12
Local: Hospital Santa Isabel

Celebração e Confraternização
Natalina
Dia: 19
Local: Hospital Independência
Palestra Pacientes – Problemas: Transtornos Psicossomáticos
Dia: 20
Local: Hospital São José

Erramos!
Esta é a foto correta do enfermeiro-chefe da Unidade de Internação e Ambulatório de Adição do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre, Márcio da Silva, em palestra sobre dependência química para
os colaboradores do HSJ.

Diferentemente do que foi publicado na edição de outubro, a equipe campeã do VII Torneio de Futebol de Salão da AFHDP foi a Juntou Deu Nisso. A Elite ficou em
segundo lugar. A competição foi organizada pela Associação dos Funcionários do Hospital Divina Providência.

Hospital Divina Providência

Boas Práticas
de Gestão

Reuniões geram trocas
de conhecimento
Nos últimos três meses, uma equipe multidisciplinar
de colaboradores - formada por enfermeiros, médicos, psicólogos e assistentes sociais -, do Hospital
São José, reúne-se para discutir os planos terapêuticos para os casos de seus pacientes. Nesses encontros semanais são pensadas soluções para os
períodos de internação, alta e o pós-hospitalar. Além
disso, são compartilhadas muitas experiências entre
os participantes, beneficiando o trabalho assistencial. As reuniões são realizadas nas quartas e quintas-feiras, às 16h30min e às 13h30 respectivamente.

Dedicação valorizada
Josué Rodrigues Scoto Jr
foi promovido a Técnico de Enfermagem em 1º
de novembro. Ingressou como Recepcionista II
no HDP em junho de 2016.
Silzane da Silva
foi promovida à Camareira em 1º de novembro.
Ela ingressou no HDP em setembro de 2017
como Auxiliar de Higienização.
Vanessa Vargas Frasson
foi promovida à Secretária Jr em 1º de
novembro. Ingressou no HDP, como
Recepcionista, em 2016.

Formaturas
Josué Rodrigues Scoto Jr formou-se
em Técnico de Enfermagem pelo SEG Sistema de Ensino Gaúcho - em outubro
deste ano. Parabéns pela conquista, Josué,
que lhe rendeu a promoção!

Agregando conhecimento
Nossos colaboradores estão em constante qualificação. Por isso, a Equipe de Prevenção e Tratamento de Lesões de Pele
e Estomas do Hospital Divina Providência, em parceria com a Anelo Surgical - KCI, realizou o evento de Certificação em
Terapia por Pressão Negativa. Ocorrida nos dias 16 e 17 de outubro, a ação foi ministrada pela enfermeira Clarissa Proença.

Segurança do paciente
em primeiro lugar
A ausência de incidentes evitáveis é o objetivo do Meta Verde, implementado na
unidade do quarto andar do Divina Providência. O projeto-piloto se iniciou em 13 de
agosto, e a ideia é estendê-lo a todas as unidades assistenciais da Rede.
“Este método visual simples
ajuda os profissionais a identificar os riscos em tempo real
e, assim, evitar eventos ou circunstâncias que possam resultar em dano à saúde. Para isso,
são referendados protocolos
que servem como base para a
melhoria dos processos”, destaca o Gestor de Risco da RSDP,
Alex Pereira.

Sabem quem foi a colaboradora
do HDP que mais notificou reações a medicamentos em outubro? Ela novamente: Mariele
Froner N. Scortegagna! E em novembro? Quem se habilita a tirar
a “faixa” da farmacêutica? Parabéns, de novo, Mariele.

Hospital Independência

HI Simpósio de pele
A Comissão de Pele do Hospital Independência realizou a
3ª edição do Simpósio de Prevenção de Lesão por Pressão. A ação quis conscientizar os participantes sobre a prevenção e o autocuidado. Além disso, o seminário buscou
capacitar os profissionais da saúde para o tratamento das
lesões de pele, melhorando a qualidade de vida e o atendimento aos pacientes. O evento, sediado no auditório do
HI, foi aberto ao público mediante inscrição e doação de
1kg de alimento.

Casemiro da Silva Conceição
formou-se Técnico em Enfermagem em
outubro pela Unitec. O colega, que atua no
HI, merece os nossos cumprimentos!

Vestibular
A equipe da Central de Autorização do HDP festejou a
conquista de Cassia de Paula Rodrigues, colaboradora desde agosto de 1999, que passou no vestibular
da UFRGS para Ciências Sociais. O esforço era a marca
registrada de Cassia, que sempre teve o apoio dos colegas. Eles a presentearam com uma bela faixa.

Bicampeã das
notificações

Grupo passou por todos os setores, divulgando o evento

Descarte correto de resíduos é
tema de treinamento
Foi realizada, no dia 30 de outubro, capacitação para os colaboradores do HI
com as novas normativas da resolução RDC 222/2018 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, que regulamenta e alinha as boas práticas para o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. O objetivo da iniciativa foi atualizar
os colaboradores sobre a segregação, o descarte e o destino adequado dos
resíduos gerados em serviço de saúde, visando atender à legislação vigente e
conscientizar sobre a questão ambiental.
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Gente Divina: de apreciador
a mestre cervejeiro

Momento de Reflexão

O colega Wagner Machado Ribeiro é Supervisor de Suporte e Infraestrutura da RSDP.
Ele produz cervejas artesanais há quatro anos e decidiu se aventurar nesse hobby
quando começou a provar as cervejas artesanais nos lugares que frequentava. “Chegou
um dia que eu resolvi produzir a minha própria cerveja”, lembra. Assim, no começo de
2015, Wagner comprou os equipamentos necessários para a produção e fez um curso
da Associação dos Cervejeiros Artesanais do Rio Grande do Sul (Acerva). Naquele mesmo ano, entrou para a Associação. E a prova de que tem talento para isso veio através
da conquista do 1º lugar de melhor cerveja artesanal estilo India Pale Ale (IPA) no 2º Mini
Concurso da Acerva Gaúcha.
Assim como Wagner Machado Ribeiro, que possui um hobby interessante, se você desenvolve alguma ação
social, um trabalho voluntário, tem um talento ou hobby interessantes, que tal compartilhar sua experiência com
todos os colaboradores da RSDP? Envie as informações para marketing@divinaprovidencia.org.br

Ação que salva vidas
O 25 de novembro é o Dia Nacional de Doação de Sangue, e o Divina Providência foi escolhido pela Rede Bandeirantes como a principal fonte sobre
o assunto. O programa Mais Saudável, apresentado por Laura Medina, gravou matéria no Banco de coleta do HDP. Além disso, a Rádio Bandeirantes
gravou os programas 90 Minutos e Jornal do Meio Dia neste mesmo setor.
Funcionários e gestores, como o Dr. Sérgio Felizardo Medina e a enfermeira Laila Leão Cesar foram entrevistados.

ATNC participa de
seminário
O técnico em terapias naturais Celso Monteiro, do ATNC 1º de Maio, palestrou no I
Seminário de Plantas Medicinais na Saúde
e na Alimentação, promovido pela Câmara
Municipal de Vereadores de Porto Alegre.
Realizado no dia 19 de outubro, o evento
abordou a importância das terapias naturais
e complementares como políticas públicas.

Multiplicadores na
vivência humana e cristã
O Carisma das Irmãs da Divina Providência deve ser
a cultura institucional dos hospitais e dos projetos
sociais implementados pela Congregação. Para
que esta cultura seja sempre difundida e, sobretudo praticada, está sendo realizada capacitação em
cinco encontros no HDP, que vão até fevereiro de
2019. Coordenada pela Irmã Elise Sehem e equipe da Pastoral da Saúde, a intenção é desenvolver
lideranças em cada setor, a fim de que sejam os
agentes de multiplicação da fé, que se concretiza
por meio da confiança, e da vivência solidária.

A Missão na Prática
Novembro é o mês de informar sobre prematuridade
O Novembro Roxo busca sensibilizar
sobre a prematuridade, principal causa
de mortalidade infantil antes dos cinco
anos de idade no mundo todo (e o Brasil está em 10º lugar neste ranking). Por
isso, o Hospital Divina Providência coloca em prática iniciativas que visam diminuir estas taxas.
Desde o mês de agosto, as cesarianas

eletivas só são realizadas a partir de 39 semanas de gestação. Além disso, foi implementado o Plantão Médico Obstétrico, há
um incentivo ao trabalho de parto natural
e humanizado, a priorização da hora de
ouro do bebê, incentivo ao contato pele a
pele, aleitamento na primeira hora de vida
e clampeamento tardio do cordão umbilical entre outras práticas.

“Missão de Fronteira” muito
além de uma linha divisória

Congresso Brasileiro de
Controle de Infecção

Informe Bradesco:
Você sabia que...

Equipes do Serviço de Controle de Infecção dos hospitais
Divina Providência, Independência e São José tiveram
presenças marcantes no XVI Congresso Brasileiro de
Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, ocorrido de 7 a 10 de novembro, na Fiergs, maior evento nacional na área de controle de infecção.

Disponível aos funcionários dos
hospitais Divina Providência e Independência, o consignado em folha
de pagamento tem juros reduzidos.
Utilizando os cartões de crédito Bradesco você recebe 50% de desconto
no Cinema Cinemark (inclui ingresso,
pipoca e/ou bebida).

A médica infectologista do HI e HSJ, dra. Patrícia Fernandes palestrou no evento, que também teve dois trabalhos
científicos apresentados em forma de pôster com os temas
Higiene de Mãos e Vigilância pós-alta das infecções cirúrgicas. Houve, ainda, a participação de enfermeiros da RSDP.

Com a Previdência Privada Bradesco, a partir de R$ 50,00 mensais,
você garante o futuro do seu filho

A comissão editorial informa que serão veiculadas apenas as notas de colaboradores

A Congregação das Irmãs da Divina Providência realiza, nas regiões mais distantes e ermas do Brasil e
de outros países, a Missão de Fronteira. Nestas localidades, onde o desenvolvimento não chegou e as
pessoas são privadas de quase tudo, as Irmãs são
um sopro de luz e vida para as comunidades que
sofrem com a exclusão e o esquecimento. Em lugarejos do Rio Grande do Norte, Bahia, Pará, Amazonas, Bolívia, Paraguai, entre outros, as Irmãs ajudam
as comunidades a saírem de sua condição de miséria, ensinando-as a desenvolver alguma atividade
produtiva, alfabetizando-as e compartilhando conhecimentos. Em 2017, na passagem dos 175 anos
da Congregação, o “Grito pela Vida” foi assumido
como um projeto da Congregação no combate ao
tráfico de pessoas.

que tenham palestrado, mediado ou apresentado cases em eventos de saúde.
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