Hospital Santa Isabel

Natália Mantelli é campeã
da Latinha Solidária

A campanha Latinha Solidária, criada pelo grupo
de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, junto com a equipe de manutenção do hospital,
premiou a técnica de enfermagem Natália Mantelli,
vencedora por reunir o maior número de latinhas em
HI^IQFVSIRSWIKYRHSWIQIWXVIHI

Dicas de Bem-estar

Janeiro Branco

Teoria e prática para
prevenir lesões
3S HME  HI HI^IQFVS EW IUYMTIW HS -SWTM
tal São José participaram do workshop de preZIR±SHIPIWÀIWTSVTVIWWSSVKERM^EHSTIPE
Comissão de Pele do HSJ. As atividades foram
lideradas pela equipe multidisciplinar composta
TSVIRJIVQIMVEWǻWMSXIVETIYXEWIJEVQEG´YXMGEW
4[SVOWLSTEFSVHSYEWQIHMHEWTVIZIRXMZEWI
o tratamento das lesões. Nas áreas práticas, as
atividades foram relativas às técnicas de curativos e a Fisioterapia liderou a estação com técniGEWIQQYHER±EHIHIGÅFMXS

Hospital Estrela

Agentes da Solidariedade
doam condicionador de ar

Eduardo Leite
anuncia recursos
de R$ 928 mil
O governador do Estado, Eduardo
Leite, e a secretária da Saúde, Arita
Bergmann, visitaram o Hospital EsXVIPERSHMEHINERIMVSIERYRGME
ram novos recursos do programa
Avançar na Saúde: o Hospital Estrela
VIGIFIV«7QMPIS-SWTMXEPS
/SW³HI&VVSMSHS2IMS7QMP
Na visita, o governador percorreu
vários setores do hospital para coRLIGIV S XVEFEPLS QEMW HI TIVXS I
GSQIRXSY UYI XYHS ³ ƸQYMXS FIQ
cuidado” no HE.

4 -SWTMXEP *WXVIPE VIGIFIY IQ HI^IQFVS YQ
GSRHMGMSREHSV HI EV GSQ  '89W HSEHS
pelas Agentes da Solidariedade, e que já funciona no segundo andar. O aparelho foi adquirido
GSQ E VIRHE HI FVIGL¾W I HI EVXIWEREXSW GSR
feccionados pelas próprias voluntárias. Desde
EFVMPHIS-*GSRXEGSQSETSMSHSKVYTS
dedicado a facilitar a vida dos pacientes internados que necessitam de auxílio, assim como ajudam a equipar as enfermarias do SUS.

A Campanha Janeiro Branco convida as pessoas a
TIRWEVIQWSFVISWIRXMHSISTVST¾WMXSHEWWYEW
ZMHEW 'YWGE EMRHE KIVEV YQE VIǼI\S WSFVI S
UYERXS EW TIWWSEW GSRLIGIQ WSFVI WM QIWQEW
suas emoções, seus pensamentos e comportaQIRXSW&TWMG¾PSKE2EVMERE&^IZIHSHS-SWTMXEP
São José, preparou uma lista com oito dicas que
podem te ajudar a manter a saúde mental em dia:
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Principais indicadores
quantitativos e metas para 2022

2 - Evite álcool e drogas: WYFWX¬RGMEWTWMGSEXMZEW
aumentam, consideravelmente, as chances de se
desenvolver transtornos mentais.

5 - Rotina organizada: ter uma rotina ajuda o seu
SVKERMWQSMRGPYMRHSEQIRXIEZMZIVIQIUYMP¸FVMS
6 - Relacionamentos saudáveis: preservar relacionamentos saudáveis é fundamental para manter a
saúde mental.
7 - Pensamentos positivos: você pode desenvolver e manter a saúde mental sendo grato, praticando autoelogios, sendo gentil consigo mesmo.
  (SRXI GSQ ENYHE TVSǻWWMSREP a maioria das
pessoas pensa que não precisa de terapia ou que é
preciso estar com alguma doença mental para procurar um terapeuta. Esse é um equívoco comum e
UYITVIGMWEWIVHIWQMWXMǻGEHS

Dedicação valorizada

(IPIFVEQSWIWWEGSRUYMWXEGSQE
Virgínia desejando que alcance muiXEWSYXVEWVIEPM^E±ÀIWIQWYEZMHE

Novos pórtico e cancelas automatizadas:
ƣķƐķŇÚåŹĻŇƐåƐåĀƐÏĞåĻƒåƐžĞžƒåķ±ƐŤ±Ź±ƐŇŹď±ĻĞǍ±ŹƐ
a entrada e saída de veículos. As informações
ĞĻžƒĞƒƣÏĞŇĻ±ĞžƐžåŹÅŇƐƽåĞÏƣĮ±Ú±žƐåķƐƣķƐŤ±ĞĻåĮƐÚåƐ
ĮåÚØƐÏŇķƐ±ķŤĮ±ƐƽĞžĞÆĞĮĞÚ±ÚåƐåƐƒŹ±ĻžŤ±ŹéĻÏĞ±ũ

*WXSIQERHEQIRXSEWSFVEWHIEQTPME±SI
a inovação dos espaços dedicados a médicos
e a familiares no Bloco Cirúrgico. O número de
computadores está sendo ampliado e os equiTEQIRXSW WYFWXMXY¸HSW TVSKVIWWMZEQIRXI TEVE
KEVERXMVQEMSVEKMPMHEHIIIǻG«GMEHSWTVSGIWWSW

Fonoaudiólogas cuidam dos
recém-nascidos há dez anos
&W JSRSEYHM¾PSKEW HE (EREFEVVS I )MEW GSQTPIXEQ IQ   ERSW HI EXYE±S RS
Divina. Com os serviços de triagem auditiva neonatal, o teste da orelhinha, no alojamento conjunto e na Neonatologia, e assistência
fonoaudiológica aos recém-nascidos, já reali^EVEQSXIWXIHESVIPLMRLEIQQEMWHIQMP
FIF´WREWGMHSWRS-)5IZMRHSWHIJSVE2EMW
HI  TVIQEXYVSW GSQ HMǻGYPHEHI HI HI
glutição foram acolhidos, conseguindo assim
IWXEFIPIGIV¸RHMGIHI&PIMXEQIRXS2EXIVRSHI
 REEPXELSWTMXEPEVIQ
4FVMKEHS(EREFEVVSI)MEWTIPSPMRHSXVEFEPLS
VIEPM^EHS5EVEF³RWTIPSWERSWHILMWX¾VME

Controladoria da RSDP

4 - Cuide da alimentação: a mente saudável preciWEHIYQGSVTSFIQGYMHEHS

VIRGÍNIA DE OLIVEIRA ARAÚJO
SFXIZIEKVEHYE±SRSGYVWSHI
Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos pela Uniasselvi em
NERIMVS*PEXVEFEPLEL«HI^ERSWRS
Hospital Divina Providência no cargo
de secretária júnior do SND.
José Clóvis Soares; Johnnie Locatelli; Liliane Lutz; Irmã
Clair Teresinha Agnes; Rosane de Oliveira Eidelwein; Jane
Teresinha Morschbacher; Neusa Fauth; Edite Worm; Ladis
Maria Cândido; Zenaide Maria Lucietto

Como podemos ajudar? No uso consciente
HSWQEXIVMEMWIVIGYVWSWGSRXVMFYMRHSGSQWY
gestões para melhoria de processos, conservação dos espaços físicos, entre outros aspectos
das nossas atividades diárias.

1 - Pratique atividades físicas: a sua mente precisa
HIWGEVVIKEVXSHEEIRIVKMEGEREPM^EHE

3 - Durma bem: descansar é fundamental para o
FSQJYRGMSREQIRXSHSSVKERMWQSIQIWTIGMEPHS
G³VIFVS

Os investimentos em reestruturação e melhorias
no HDP prosseguem este ano. Estão previstos
MRZIWXMQIRXSWHI7QMPLÀIWIQRSZSWWIV
ZM±SW I QSHIPSW EWWMWXIRGMEMW EXYEPM^E±S XIG
nológica, infraestrutura, melhoria das condições
assistenciais aos pacientes e melhores condi±ÀIWHIXVEFEPLSTEVESWTVSǻWWMSREMW

Vamos falar de
orçamento?

Queremos que ele seja melhor do que antes e,
para isso, todos devem participar.

Portas abertas para o Terno de Reis

Hospital São José

Boas Práticas
de Gestão

A cada dia, ano ou ciclo queremos ser e estar
melhores. Iniciamos 2022 com um novo Plano
Orçamentário e novas metas. O orçamento não
IRZSPZI WSQIRXI E «VIE ǻRERGIMVE  FEWIEHS
em indicadores e o alcance das metas depende do que acontece todos os dias.

3S XSXEP JSVEQ  PEXMRLEW EVVIGEHEHEW TIPE
TVSǻWWMSREP UYI VIGIFIY YQE GIWXE HI TVSHYXSW
GSPSRMEMWTVSHY^MHSWREGS^MRLEHS-.5EVEF³RW
3EX«PME&GEQTERLEWIKYIIWXIERSIXEQF³QEV
recada recicláveis como plásticos, papel e papelão.

4HMEHIHI^IQFVSHIǻGSYQEVGEHSTIPEW
FIPEWGER±ÀIWIQIRWEKIRWHS8IVRSHI7IMWUYI
cantou na porta do HSI. Esta é uma tradição religiosa
IGYPXYVEPHISVMKIQTSVXYKYIWEUYIIWTEPLEEFSE
nova do nascimento de Cristo por meio da música.
Em janeiro, o grupo, formado pela equipe do Carisma
I-YQERM^E±SHS-.TVSWWIKYMYREWYEQMWWSZM
WMXERHSEWVIWMH´RGMEWHSWGSPEFSVEHSVIWHSLSWTMXEP
em Progresso, para levar a imagem do Menino Jesus,
ZSXSWHIYQRSZSERSEFIR±SEHSIQIRWEKIRWWS
FVIEMQTSVX¬RGMEHEKVEXMHS

Investimentos de
R$ 20 milhões
previstos para 2022

Hospital Divina Providência

Adeus a Elias Besen
4W GSPIKEW HE 7)5 VIGIFI
ram com pesar a notícia do
falecimento de Elias Besen,
ocorrido em 2 de janeiro. Ele
WI VIGYTIVSY HE (SZMH
mas não resistiu a um sangramento digestivo. Elias ingressou como prestador de
WIVZM±SW I TSV QEMW HI  ERSW EXYSY GSQS
GSPEFSVEHSVRE«VIEHI8.IQXSHSWSWLSWTM
XEMWHE7IHIPIQFVEHSTSVXSHSWGSQSYQE
pessoa generosa, amiga e que sempre tinha
um sorriso no rosto.
Na mensagem em que relatou a luta contra
a doença e agradeceu pelas orações e pelo
apoio dos familiares e dos colegas, um mês
antes de falecer, ele disse: “Não deixe pra
EQERLSUYITSHIJE^IVLSNITSVUYISLSNI
conhecemos, o amanhã não. Vamos viver cada
momento como se fosse único, aproveitem o
HSQHEZMHEUYIVIGIFIQSWHMEVMEQIRXIINE
QSWJIPM^IWTSVUYILEZIV«QSQIRXSWHIXVMW
XI^EIEPIKVMEWEWWMQGEQMRLEQSWXSHSWR¾Wƹ
&S *PMEW RSWWE KVEXMHS 5VIWXEQSW XEQF³Q
solidariedade aos seus familiares e amigos.

Hospital Independência

Vermelho foi a cor das
ações em dezembro
9QE TEPIWXVE IHYGEXMZE WSFVI .RJIG±ÀIW I\YEPQIRXI
8VERWQMWW¸ZIMW .8QEVGSYS)I^IQFVS:IVQIPLSRS-.
&WTEPIWXVERXIWGSRZMHEHEWJSVEQEFVMREHISY^E,MPPM
Brundo e Aline Leite Silveira, enfermeiras que atuam na
SAE Santa Marta e Coordenação de Atenção a IST da Prefeitura de Porto Alegre. Foram oferecidos aos presentes
autotestes de HIV, folhetos informativos, preservativos e
FSQFSRWISEYHMX¾VMSHIGSVEHSGSQFEPÀIWZIVQIPLSW

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Cadastro da Solidariedade: ajuda a quem precisa
&GEQTERLE3EXEPSPMH«VMSVIEPM^EHEIQHI
^IQFVSTIPSWIXSVHI7IWTSRWEFMPMHEHISGMEP
em parceria com as unidades assistenciais,
VIGIFIY EPMQIRXSW I QEXIVMEMW IWGSPEVIW TEVE
doação. Os kits de alimentos foram entregues
E YQE IRXMHEHI FIRIǻGIRXI HI &PZSVEHE I
ESW GSPEFSVEHSVIW UYI QERMJIWXEVEQ MRXI
VIWWIIQWIVFIRIǻGMEHSWTIPEGEQTERLEHI
Natal. Os kits com materiais escolares foram
destinados a crianças e adolescentes atenHMHSW TIPE  7IHMTEWG EP³Q HS ZEPSV HI 7
 TEVE E EUYMWM±S HI SYXVSW QEXIVMEMW
5IVQERIGIEFIVXSSPMROTEVEMRWGVM±SHIMR
teressados em participar como apoiadores das
ações sociais da RSDP: https://forms.gle/
FDUPUfrc3amCgMDR7
3

GENTE DIVINA

Cortes de cabelo muito especiais
“Vim para o hospital pensando que ia morrer e saio
QEMWFSRMXEIJIPM^ƹ&JVEWIHMXETSVYQETEGMIRXIGSQ
(SZMHQEVGSYEVIGITGMSRMWXEHSIVZM±SHI3Y
trição e Dietética do Hospital Independência, Marilei
+IMN¾ *PE XEQF³Q ³ GEFIPIMVIMVE I VIEPM^E S XVEFEPLS
ZSPYRX«VMSHIGSVXEVSGEFIPSHSWTEGMIRXIWMRXIVREHSW
que precisam. Mari conta que as pessoas se emocioREQTSVVIGIFIVEXIR±SIGYMHEHSUYIZEMEP³QHS
EXIRHMQIRXSªWEÅHIƸYQQSQIRXSIQUYIIPEW
GSRZIVWEQWIEFVIQ.WWSJE^QYMXSFIQTEVEEEY
XSIWXMQE³KVEXMǻGERXIƹVIZIPE
As atividades voluntárias estão restritas no hospital
em função da pandemia, mas a recepcionista dedica
TEVXIHIWIYXIQTSIEWYELEFMPMHEHIGSQEXIWSY
ra para demonstrar que se importa com as pessoas e
TSHIJE^IVEHMJIVIR±EREZMHEHIPEW

A Missão na Prática

“Ide pelo mundo e
anunciai o Evangelho
a toda criatura” (Mt 28,19)
Com este lema de vida, que me acompanha
HIWHIEMRJ¬RGMEQIWIRXMGSRZMHEHEGSRZS
cada e enviada por Jesus Cristo para levar a
semente do Evangelho em terras distantes.
Conhecendo as Irmãs da Divina Providência
desde a minha formação escolar, na cidade
de Saudades (SC), foi crescendo em mim o
desejo de ser uma missionária de Jesus Cristo.

Assim como Marilei Feijó, você poderia compartilhar sua
experiência em ações de voluntariado, ou na prática de seu
LSFF]SYEMRHEQSWXVEVSWIYXEPIRXS*RZMIEWMRJSVQE±ÀIWTEVE
QEVOIXMRK%HMZMRETVSZMHIRGMESVKFV

NOTAS EM REDE

PDL 2021 capacitou 130 lideranças
O Programa de Desenvolvimento de
Lideranças (PDL) reuniu gestores, coordenadores, gerentes e supervisores dos
cinco hospitais e das Unidades de APS,
IQ  3SW HI^ Q¾HYPSW HIWIRZSP
ZMHSW HI QEV±S E HI^IQFVS  PMHI
VER±EWVIGIFIVEQGETEGMXE±S*QHI
^IQFVS SW TEVXMGMTERXIW ETVIWIRXEVEQ
WYE «VIE TEVE SW HIQEMW TEVE XVEFEPLEV
SGSRGIMXSHIZMWSWMWX´QMGE8EQF³Q
foi apresentada uma retrospectiva, por
QIMSHEI\MFM±SHIJSXSWIIRXVIKYIW
SWGIVXMǻGEHSWHIGSRGPYWSHS5)1

A primeira missão fora do Rio Grande do Sul
foi em Mato Grosso, na “corrutela” de Alto PaVEREXMRKE PSGEP HI KEVMQTIMVSW TSFVIW&T¾W
dois anos, voltei ao Sul. O meu segundo traFEPLS QMWWMSR«VMS EGSRXIGIY IQ  RE
TIVMJIVMEHEGMHEHITEVEIRWIHI2EVEF«3SW
sete anos que compartilhei a minha vida com
S TSZS JSM YQE I\TIVM´RGME KVEXMǻGERXI RS
WIQ HMǻGYPHEHI (SQ HYEW TIWWSEW HE GS
QYRMHEHIMRMGMIMYQESVKERM^E±STEWXSVEPRE
comunidade da periferia de São Félix Pioneiro,
São Félix I, II e III.
Nossa comunidade religiosa, com três Irmãs:
Janete, Leonora e Delci, iniciou as atividades
IQHIQEV±SHIGSQEQMWWSHIJSV
mar catequistas na paróquia de Morada Nova
TEVEEWWYQMVE.RMGME±Sª:MHE(VMWX )SG
– CNBB). Eram turmas de adolescentes, jovens e uma grande turma de adultos que
ZMRLEQ FYWGEV SW WEGVEQIRXSW HS 'EXMWQS
Crisma e Eucaristia.

Prosseguem as orações no Ano Jubilar
Ƹ(SRǻER±EƹJSMETEPEZVEUYISVMIRXSYEWVI
ǼI\ÀIWISVE±ÀIWRSHMEHINERIMVSIQ
XSHEWEWYRMHEHIWHE7)5*QRSZIQFVS
HI  Q´W HS } ERMZIVW«VMS HE (SR
gregação das Irmãs da Divina Providência,
JSM EFIVXS S&RS/YFMPEV HSW  ERSW 3S
HME  HI GEHE Q´W EX³ RSZIQFVS HIWXI
ano, as Irmãs e todos os mais de 3.600
GSPEFSVEHSVIWHE7)5WSGSRZMHEHSWE
participar de uma corrente de oração, em
horários previamente sugeridos.

`ŅĵåĹƋŅƉÚåƉ~åāƉåƻÄŅ
“Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre
presente na adversidade. Por isso não temeremos.”
Salmo 46 - 1-2

*WWEJSVQE±SIWXIRHIYWIEHI^GSQYRMHE
des situadas ao longo da BR-222, entre MaraF« I 'IP³Q FIQ GSQS  GSQYRMHEHIW RE
^SRE VYVEP&XYEPQIRXI I\IV±S QMRLE QMWWS
em Presidente Vargas, no Maranhão. A maioria
HSWQMPLEFMXERXIW³GEVIRXIIZMZIHEGS
lheita da macaxeira (aipim). Na área do meio
EQFMIRXIL«YQXVEFEPLSMQIRWSEWIVJIMXS
Aqui mora um povo de coração muito sensível, que partilha o pouco que tem. Em qualquer lugar, um missionário ou missionária
deve ir despojado de sua cultura de origem,
assumir a cultura local e jamais impor a sua.
As sementes do Reino espalhadas pelo munHS XEQF³Q I\MWXIQ IQ XIVVEW RSVHIWXMREW I
TVIGMWEQ WIV GYPXMZEHEW (EFI ESW QMWWMSR«
rios(as) cuidar e ajudar para que germinem,
cresçam
e
deem
frutos de autovalori^E±S VIWTIMXS GSQ
promisso, justiça, fraternidade e amor.
Irmã Delci Lucia Heisler
Missionária no Maranhão
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Informativo interno dos hospitais da
Rede de Saúde Divina Providência
Ano XVIII • Nº 210 Janeiro de 2022

PARA
TOCANDO
EM FRENTE
E

RGIVVEHS  RSWWS TIRWE
mento se volta para o que aconteceu nesse ano e que, de uma
maneira ou outra, tocou nossas vidas. Esse exercício remete aos espaços e relações interpessoais que
vivemos no caminho que tínhamos
planejado ou que a vida nos pediu.
8EQF³Q E 7IHI HI EÅHI )MZMRE
Providência viveu esta experiência.
Destacamos os muitos e importantes empreendimentos em cada
hospital; investimentos de tempo
e de energias de muitas pessoas
envolvidas, desde os projetos até
o fechamento das contas, passanHSTIPEWHIWTIWEWǻRERGIMVEWUYI
não foram poucas.
)IWXEUYIIWTIGMEPIQHIZIWIV
dado aos processos de formação dos
líderes da Instituição e aos inúmeros
IRGSRXVSWHIJSVQE±SHSWGSPEFSVE
dores, tanto dos hospitais quanto da
Atenção Primária à Saúde.
Para 2022, teremos projetos renovaHSVIW HE 7IHI IRUYERXS GIPIFVE
QSWS&RS/YFMPEVHSWHIJYR
dação da Congregação das Irmãs
da Divina Providência. Prevemos a
implantação do novo Plano de NeK¾GMSW EQTPMERHS I HMZIVWMǻGERHS
formas de desenvolvimento e susXIRXEFMPMHEHI
Em nome da Diretoria da SSDP,
agradecemos o compromisso de
construir a RSDP e desejamos um
 GLIMS HI F´R±SW TEVE GEHE
GSPEFSVEHSVEUYIGSRSWGSEFVE±ES
GYMHEHSEQSVSWSªZMHE(SRǻERXIWI
esperançosos, sigamos em frente.
Ir. Inês Pretto

COMEÇAR COM TUDO!
6YIVIQSWUYIWIYERSWINEQEKR¸ǻGSGSPEFSVEHSVIGSPEFSVEHSVE5SVMWWSSWHMVIXSVIWX³GRM
GSWHSWRSWWSWGMRGSLSWTMXEMWEP³QHSGSSVHIREHSVHE7IWTSRWEFMPMHEHISGMEPX´QVIGEHSW
IWTIGMEMWTEVEXVE^IVQEMWQSXMZE±SEPIKVMEIIWTIVER±ERIWXIRSZSGMGPSUYIMRMGMEQSW
“Em 2022, vamos prosseguir unidos e motivados em cumprir a nossa
QMWWSHIGYMHEVHEWTIWWSEWGSQEQSVIQTEXMEILYQERM^E±S
4WHIWEǻSWWIVIRSZEQEWWMQGSQSERSWWEHMWTSWM±SHIJE^IV
sempre mais e melhor!”
Dr. Willian Dalprá - diretor técnico do Hospital Divina Providência

“Bem-vindo, 2022! Já encontrou toda a nossa equipe dando o melhor de si
RIWWEXVEZIWWMETERH´QMGE5IVQERIGIVIQSWYRMHSWPEFYXERHSREKVERHI
JEQ¸PMEUYIWIQTVIJSQSW8VEXIHIJE^IVEWYETEVXIƹ
Dr. Vito Iorra - diretor técnico do Hospital Santa Isabel

“Em 2022, o Hospital São José segue com seu paradigmático conceito de
EXMZMHEHIǻQGIRXVEHSRSTEGMIRXIEPMGIV±EHSREIWTIVER±EIREWSPMHEVMIHEHIƹ
Dr. Lito Girardi - diretor técnico do Hospital São José

Ƹ6YIWINEYQERSHIIWTIVER±EVWIPIZERXEV³GSRWXVYMV³PIZEV
EHMERXI³NYRXEVWIGSQSWSYXVSWTEVEJE^IVHISYXVSQSHSƹ
Dr. Angelo Chaves - diretor técnico do Hospital Independência

ƸIMRMGMEYQERSZENSVREHEHIQYMXEIWTIVER±EIJ³RSJYXYVSGSQS
somatório de pequenos esforços que conseguiremos alcançar o ápice.”
Dr Fernando Veloso Jr - diretor técnico do Hospital Estrela

Presidente da Sociedade
Sulina Divina Providência
“O setor de Atenção Primária à Saúde do HDP deseja que 2022 te
TVSTSVGMSRIPIZI^EIXITVIWIRXIMIGSQEPIKVMEITE^TSVQIMSHSGYMHEHS
amoroso à vida! Que continuemos juntos nessa trajetória de exercer o
FIQ4FVMKEHSEXSHSW:SG´WWSIWWIRGMEMWRIWWENSVREHEƹ
Marsam Alves de Teixeira - coordenador do
Setor de Responsabilidade Social

