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Neste relatório, o SINDIHOSPA presta uma
homenagem à sua nova casa: o bairro Floresta,
lugar que traz grandes marcas de nossa cidade.
Locais históricos, belezas naturais, espaços
culturais e ruas que unem tranquilidade e
energia em suas casas, comércios e serviços. Que
aqui possamos construir um trabalho com cada
vez mais excelência para a saúde de Porto Alegre.

AVENIDA FARRAPOS
UMA DAS PRINCIPAIS VIAS DE
ACESSO DA ZONA NORTE DA CAPITAL

O Sindicato se mantém
sustentável, cumprindo
um propósito relevante
aos seus associados e
representados.
Exemplos disso são o Pacto Alegre, projeto
da Prefeitura da capital que congrega a iniciativa
privada, academia e governos pelo futuro de
nossa cidade. O SINDIHOSPA faz parte desde
o início desse trabalho, atuando por ações
inovadoras como o Saúde Digital, que trará
avanços como um prontuário eletrônico
compartilhado entre os hospitais, permitindo
que o cidadão consulte seus dados de saúde
em qualquer local. Outra ação de enorme
potencial está sendo desenvolvida em parceria
com a PUCRS e as empresas IBS Technik e
Envitecpro, da Alemanha. Se concretizado, será
possível gerar energia a partir dos resíduos das
instituições hospitalares, aproveitando até 75%
dos materiais não-reciclados, diminuindo o uso
de combustíveis fósseis e gerando economia.

PALAVRA DO PRESIDENTE
O ano de 2019 foi histórico
para o SINDIHOSPA, que
cumpriu com excelência sua
razão de ser.

Fortalecer os serviços de saúde de Porto Alegre. Esta é a missão sobre a
qual se constitui o SINDIHOSPA e o amplo eixo de ações voltadas aos seus
associados, representados e toda a cadeia assistencial da capital. E podemos
afirmar, sem receios, que o ano de 2019 foi histórico para a entidade, que
cumpriu com excelência sua razão de ser.
Da articulação institucional aos eventos de capacitação, o Sindicato teve
um extenso rol de realizações, que repercutem de maneira muito positiva
no dia a dia das instituições. Um trabalho realizado por muitas mãos, numa
conjunção de conhecimentos que reforça Porto Alegre como um polo de
inovação, excelência e qualidade na saúde. Marcas reconhecidas dentro e fora
do Estado — e até mesmo no exterior.

Seguimos com os olhos no futuro em
eventos como os Seminários de Gestão.
Promovidos pelo Sindicato, FEHOSUL e
AHRGS, os tradicionais fóruns tiveram quatro
edições em 2019, discutindo temas de grande
relevância para o setor, como as novas
tecnologias, cuidado centrado no paciente e os
impactos das reformas estruturais. Os encontros
contaram com a presença de nomes como o
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o
então secretário da Previdência Social, Rogério

Em cada uma de nossas ações, miramos o futuro. Buscamos qualificar
o setor através da apresentação e troca de experiências de sucesso, na
capacitação sobre novas tecnologias, na concertação entre diferentes atores
que integram a cadeia de saúde. Unimos profissionais, gestores, líderes e
membros do poder público por meio de eventos, encontros, participação em
fóruns e na promoção de parcerias.
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Marinho. As novas legislações, como a Lei Geral
de Proteção de Dados e a Lei de Liberdade
Econômica, também foram foco de nossas
atenções.
Novamente, o SINDIHOSPA realizou grandes
eventos científicos, trazendo especialistas de
todo o país para a discussão de ideias e cases
de sucesso em diferentes áreas, como Farmácia
e Hotelaria Hospitalar. O destaque de 2019 foi
a 1ª Jornada de Desospitalização e Transição
de Cuidados, encontro inédito que abordou
um tema de relevância cada vez maior para
as instituições de saúde. A alta segura traz
humanização no atendimento, maior fluxo no
uso de leitos e otimização dos custos.
O tema dos residenciais geriátricos
também teve grande repercussão no último
ano. O Sindicato, por meio do Núcleo de
Residenciais Geriátricos - Moderna Idade,
realizou um workshop que discutiu os desafios
frente à proliferação de asilos clandestinos.
Avançamos, ainda, na organização do 1º Fórum
Nacional de Instituições de Longa Permanência
para Idosos (ILPIs), um encontro abrangente
e com visão multidisciplinar sobre esses
empreendimentos. Uma iniciativa essencial
frente ao envelhecimento da população, que

transformará sobremaneira a demografia
brasileira.
Apesar do cenário de restrições que as
organizações sindicais enfrentam, o SINDIHOSPA
se mantém sustentável, cumprindo um
propósito relevante aos seus associados e
representados. Avançamos em nosso trabalho,
sendo protagonistas nos debates do setor
e buscando contribuir positivamente para
nossa capital. Compromisso que reforçamos
quando da recondução de nosso Conselho de
Administração, eleito por unanimidade para a
Gestão 2019-2022.
Estamos prontos para ir ainda mais longe.
E, desde novembro de 2019, em um novo e
moderno espaço, localizado no bairro Floresta.
Ao celebrar nossos 57 anos, mudamos de casa.
Mas não mudou a nossa missão de fortalecer os
serviços de saúde de Porto Alegre. E ela seguirá
como o norte do trabalho que realizamos,
integrando os diferentes entes do setor por
um sistema cada vez mais forte, inovador e de
qualidade para a população. Vamos em frente,
construindo diariamente uma saúde melhor
para todos.
Henri Siegert Chazan
Presidente do SINDIHOSPA
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GESTÃO 2019-2022

Membro da diretoria desde 2002, ele assumiu a liderança
do Sindicato em 2016. Ele ressaltou o trabalho realizado nos
últimos três anos, destacando a relevância cada vez maior
da entidade nos debates do setor de saúde. “O SINDIHOSPA
foi protagonista de importantes discussões para todos os
envolvidos nessa cadeia: gestores e operadores da saúde,
trabalhadores e população em geral. Contribuímos de forma
positiva para muitos avanços que beneficiam nossa capital”,
afirmou.
O presidente destacou os grandes eventos promovidos
e apoiados pela entidade, como as jornadas setoriais e os
Seminários de Gestão, que trouxeram especialistas de todo o
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CONSELHO FISCAL

MOHAMED PARRINI

DANIEL GIACCHERI

Hospital Moinhos de Vento
Conselheiro de Relações
com o Mercado

São Pietro Saúde
Conselheiro de Serviços e
Melhores Práticas

CONSELHEIROS

FERNANDO DE BARROS BARRETO
Hospital Mãe de Deus
JOÃO PEDRO SCOTTI
Hospital São Lucas da PUCRS

ANDRÉ CECCHINI
Grupo Hospitalar Conceição

FABIO PEREIRA
FRAGA

Hospital Mãe de Deus

JULIO MOROSINO
Villa Argento Residenciais Sênior

Além da reeleição de Chazan, a Assembleia definiu a nova
composição do Conselho de Administração do SINDIHOSPA.
Odacir Rossato, superintendente administrativo do Hospital
Ernesto Dornelles, e João Daniel Berto, diretor de Controladoria
e Finanças do Hospital Divina Providência, seguem como
vice-presidente e conselheiro administrativo e financeiro,
respectivamente. Confira a nominata completa na página ao lado.

S I N D I H O S PA

LEANDRO FIRME
Hospital São Lucas da PUCRS
Conselheiro de
Desenvolvimento Humano

CLÁUDIO DA SILVA OLIVEIRA
Grupo Hospitalar Conceição

Para o executivo, uma das maiores conquistas da gestão
foi a validação, em 2017, da jornada de trabalho de 12 horas
seguida de 36 horas de descanso, pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região. “Realizamos, em conjunto com os
sindicatos profissionais, um trabalho de convencimento com os
desembargadores, mostrando que essa pauta era benéfica para
empregados e empregadores”, recordou.

A N U A L

JORGE BAJERSKI
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Conselheiro de Marketing
e Comunicação

Residencial Pedra Redonda
Presidente

país a Porto Alegre. Também detalhou a articulação permanente
com a sociedade civil e o poder público, com foco em soluções
conjuntas, inovações e novos investimentos.

R E L A T Ó R I O

JOÃO DANIEL BERTO
Hospital Divina Providência
Conselheiro Administrativo
e Financeiro

HENRI SIEGERT
CHAZAN

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO 2019-2022
No dia 11 de junho, durante Assembleia Geral Extraordinária,
foram definidos os membros do Conselho de Administração para
a Gestão 2019-2022. Atual presidente, o diretor do Residencial
Geriátrico Pedra Redonda, Henri Siegert Chazan, foi reconduzido
à presidência da entidade.

ODACIR ROSSATO
Hospital Ernesto Dornelles
Vice-Presidente

JORGE AVELINO

LUCIANA RAUPP RIOS WOHLGEMUTH
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Clínica São José

REIMBRAN PINHEIRO
Hospital Moinhos de Vento
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FERNANDO LORENZ

FRANCISCO DUARTE

Diaglaser

Serdil
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O SINDIHOSPA atua
como protagonista nas
negociações com as
classes profissionais e
prestadores de serviços
da rede pública e privada.
Além de defender os
interesses dos seus
associados, colabora para
qualificar as políticas e os
modelos de atendimento
das instituições.

O SINDIHOSPA
O sindicato patronal reúne hospitais, clínicas, residenciais
geriátricos, empresas que prestam serviços de home care,
laboratórios de análises patológicas e outras organizações do setor.
Desde 1995, o SINDIHOSPA integra a Confederação Nacional de
Saúde (CNS) e a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de
Saúde do Rio Grande do Sul (FEHOSUL).

ATUAÇÃO
O SINDIHOSPA atua como protagonista nas
negociações com as classes profissionais e
prestadores de serviços da rede pública e privada.
Além de defender os interesses dos seus associados,
colabora para qualificar as políticas e os modelos
de atendimento das instituições.
O Sindicato conta com comitês técnicos,
que realizam reuniões periódicas para tratar de
assuntos estratégicos, com foco no gerenciamento
e na qualificação de áreas específicas. São espaços
dedicados ao debates de ideias e à busca de
soluções para os desafios do setor.
Os associados do SINDIHOSPA contam com
assessoramento jurídico e podem participar
de palestras, cursos de capacitação, painéis de
inovação e fóruns sobre questões técnicas e
operacionais.
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Fundado em 12 de novembro de 1962,
o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de
Porto Alegre (SINDIHOSPA) representa
os prestadores de serviços de saúde
estabelecidos na capital gaúcha.

45

MISSÃO
Fortalecer os serviços de saúde de Porto Alegre.

INSTITUIÇÕES
ASSOCIADAS

VISÃO

2.950

Ser a entidade de maior representatividade no setor de saúde da Capital.

VALORES
> Ética
> Transparência
> Competitividade
> Sustentabilidade do setor
> Compromisso com a sociedade
> Integração
> Cooperação

INSTITUIÇÕES
REPRESENTADAS

TOTAL

2.995
R E L A T Ó R I O
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PALACETE SANTO MENEGHETTI
CONHECIDO COMO PALACINHO.
FOI A SEDE DO GABINETE DO VICEGOVERNADOR DO ESTADO
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NOVA SEDE

Espaço conta com instalações amplas e modernas

Descerramento de placa marcou a inauguração da nova sede

Conselho de Administração participou da cerimônia

SINDIHOSPA CELEBRA SEUS 57 ANOS COM
INAUGURAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO

“Porto Alegre se tornou
um polo de excelência
em saúde no país e
o Sindicato busca
participar ativamente
desse processo.”

Associados, parceiros e convidados estiveram presentes na cerimônia
Na data em que comemorou 57 anos, o SINDIHOSPA
inaugurou sua nova sede, no bairro Floresta.
Acompanhado pelo Conselho de Administração,
o presidente do Sindicato, Henri Siegert Chazan,
descerrou uma placa comemorativa, marcando o
início oficial das atividades, no dia 12 de novembro.
“Mudamos fisicamente. Mas não muda nosso
compromisso em bem representar o segmento,
atuando de forma permanente na construção de
serviços de saúde de qualidade para a população”,
destacou Chazan. O espaço está localizado na Rua
Ramiro Barcelos, 685.

“Mudamos fisicamente. Mas não
muda nosso compromisso em
bem representar o segmento.”
16

Ao longo do dia, associados, representantes
das principais instituições hospitalares da
capital, parceiros e convidados conheceram as
instalações da nova sede. Com quase 60 anos de
atuação, o SINDIHOSPA é a entidade protagonista
nas negociações com as classes profissionais e
prestadores de serviços da rede pública e privada.
Além disso, participa da interlocução com diversos
entes da saúde e, durante todo o ano, promove
eventos de capacitação para profissionais do
segmento.

Placa celebrou os 57 anos da entidade

Equipe do SINDIHOSPA reunida na inauguração

“Porto Alegre se tornou um polo de excelência
em saúde no país. E o Sindicato busca participar
ativamente desse processo, contribuindo para que
tenhamos ainda mais qualidade e os serviços sejam
cada vez melhores para as pessoas”, ressaltou o
presidente da entidade
Vereador João Carlos Nedel presente no evento

R E L A T Ó R I O
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Com o vereador Alvoni Medina e
representantes do Moderna Idade
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6a JORNADA DE ESTUDOS SOBRE
PROCESSAMENTO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE

5aJORNADA DE FARMÁCIA HOSPITALAR
O USO SEGURO DE MEDICAMENTOS EM DISCUSSÃO
Logística, papel do farmacêutico e cuidados com prescrições foram temas debatidos

BOAS PRÁTICAS NO PROCESSAMENTO DE
MATERIAIS DE SAÚDE TRAZEM SEGURANÇA

A 5ª Jornada de Farmácia Hospitalar discutiu a manipulação e
o uso correto da medicação como pontos essenciais para garantir
mais segurança aos pacientes. Realizado em 28 de junho pelo
Comitê de Farmácia, o evento contou com especialistas nacionais
e reuniu mais de 200 profissionais. Mayde Seadi Torriani, do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, destacou o preparo de
quimioterápicos no dia a dia do farmacêutico na oncologia. “Toda
prática e cuidado com prescrições e manutenção de drogas
devem seguir protocolos internos de cuidados”, pontuou.

Mais de 200 participantes acompanharam a programação do evento

Abordando o monitoramento de eventos adversos, a
farmacêutica Camila Rehen, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
(SP), apresentou métodos para evitá-los e compartilhou dados
de sua instituição sobre principais falhas, além de formas de
melhorar o desempenho prático. Já a responsável técnica do
Hospital Divina Providência, Michele John Müller citou o sistema
utilizado na área e parâmetros para apoiar no controle das
recomendações.
A utilização segura de medicamentos – especificamente
os antimicrobianos – também foi abordada no evento. A
coordenadora de Farmácia Clínica do Hospital 9 de julho (SP),
Daniela de Faria Appoloni, expôs dados da última reunião da
Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a resistência de
bactérias a antibióticos e a importância do controle de indicações
indevidas.

As boas práticas no processamento de materiais utilizados
nos estabelecimentos de saúde são fundamentais para garantir
segurança aos pacientes e, também, aos profissionais que
atuam nas instituições. A realidade e as perspectivas sobre
esse tema foram discutidas na 6ª Jornada de Estudos sobre
Processamento de Produtos para Saúde, realizada no dia 16 de
agosto, pelo SINDIHOSPA. Mais de 200 pessoas participaram do
seminário.

Renata Bidone, da RB Consultoria em Desenvolvimento,
enfatizou o papel do farmacêutico como líder de equipes e peça
importante na gestão da farmácia hospitalar. No painel de Patrícia
Lazzarini, gerente nacional de Logística Hospitalar da RV Ímola
(SP), a logística farmacêutica foi discutida. E Rodrigo Aranda,
da Bionexo, falou sobre tecnologia e inteligência na garantia de
cobertura e nível dos serviços de estoques hospitalares.

Especialistas nacionais compartilharam suas experiências
nas Centrais de Materiais Esterilizados (CMEs). “A discussão das
rotinas e dos protocolos utilizados pelos profissionais auxilia
na melhoria de nossos serviços, que impactam diretamente no
atendimento aos pacientes”, avaliou a coordenadora do Comitê
de Processamento do Sindicato, Vanessa Streit.

Para fechar a programação, o painel sobre Assistência
Farmacêutica reuniu três especialistas. Marinei Campos Ricieri, do
Hospital Pequeno Príncipe (PR), sobre pediatria, Luana Velasco,
do Hospital Moinhos de Vento, tratou de cuidados paliativos, e
Bruno Simas da Rocha, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
abordou geriatria. A mediação foi de Gabrielli Guglielmi, do
Hospital Mãe de Deus.
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A coordenadora do CME do Hospital do Amor, de Barretos
(SP), tratou sobre os desafios agregados ao processamento com
a evolução dos procedimentos minimamente invasivos, como
a cirurgia robótica. “Com o advento desses equipamentos,
houve a possibilidade de incluir tecnologias de limpeza que não
tínhamos até então, com ganho de eficiência”.
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Enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do
Hospital Moinhos de Vento, Lisiane Martins reforçou a importância
da higiene de mãos, gerenciamento de resíduos e limpeza dos
ambientes das centrais no dia a dia. “É no CME que se inicia o controle
de infecções. Adotar ações preventivas é nosso compromisso”,
ressaltou.
No painel que trouxe uma visão multiprofissional sobre as boas
práticas em ventilação não-invasiva (VNI), as especialistas Débora
Schmidt, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Carmen Pozzer, da
Santa Casa de Misericórdia, e Maristela Michelon, do Grupo Hospitalar
Conceição, compartilharam as experiências em suas instituições
com esses equipamentos.
Outros temas foram discutidos na jornada: monitoramento
básico nas centrais para boas práticas em produtos para a saúde,
por Ana Tércia Barijan, da 3M; o processamento de dispositivos
médicos, com Benefran Junio da Silva Bezerra, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA); o impacto do instrumental cirúrgico
na segurança do paciente, por Raquel de Souza Garcia, da Delfar; e
os desafios envolvendo a validade de pacotes estéreis, com Giovana
Abrahão Moriya, do Hospital Albert Einstein.
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3a JORNADA DE HOTELARIA HOSPITALAR
1aJORNADA DE DESOSPITALIZAÇÃO
E TRANSIÇÃO DE CUIDADOS

AVANÇOS HUMANIZAM CUIDADO E
PROMOVEM SEGURANÇA AO PACIENTE
Desafios na qualificação dos serviços foram pauta do encontro

EVENTO DISCUTE MELHORIAS NO ATENDIMENTO E
SUSTENTABILIDADE PARA O SISTEMA DE SAÚDE

No dia a dia do ambiente hospitalar, os serviços de hotelaria
são fundamentais para um cuidado adequado e a plena segurança
dos pacientes. A 3ª Jornada de Hotelaria Hospitalar do SINDIHOSPA
discutiu como qualificar esse trabalho e os desafios para os avanços
na área.

Primeira edição do encontro reuniu especialistas de grandes instituições

Para Ana Thomas, chefe do Serviço de Higienização do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre, “qualidade e risco são indissociáveis na
terceirização em saúde. É preciso analisar criteriosamente os riscos
e as vantagens na hora da contratação”. Taísa Eslabão, representante
da AST/RS, detalhou o case da higienização da cozinha do Hospital
Moinhos de Vento, citando a importância de treinamento dos
profissionais, adequação à legislação e indicadores de avaliação.
Márcio Assis, diretor de negócios hospitalares da Inservice Facility,
de São Paulo, tratou sobre o empoderamento da equipe na hotelaria
hospitalar. Ana Cláudia Chelucci, gerente de desenvolvimento humano
e organizacional da empresa, salientou a relevância de investir nas
competências e habilidades dos terceirizados.
Possibilitar a alta de um paciente do ambiente hospitalar de
forma segura, promovendo os cuidados necessários no domicílio ou
em outros espaços, proporciona mais qualidade ao atendimento,
além de garantir sustentabilidade ao sistema de saúde. A
desospitalização, seus benefícios e desafios foram discutidos na 1ª
Jornada de Desospitalização e Transição de Cuidados, promovida
pelo Sindicato.
Especialistas abordaram o cenário da desospitalização na
capital gaúcha, a perspectiva dos hospitais e planos de saúde e
cases de sucesso. Para Herventon Dias Moraes, diretor operacional
da Hospitalar ATS e representante do Núcleo de Alta Segura e
Desospitalização do Sindicato, os avanços da medicina permitem a
redução significativa do tempo de internação de pacientes e, assim,
maior fluxo no uso dos leitos.
Já a enfermeira do Hospital Sírio-Libanês (SP), Thais Gouveia,
compartilhou os resultados obtidos pela instituição na gestão de
leitos. Com mais de 25 mil internações em 2018, o centro teve um
crescimento de 251% nas solicitações de desospitalização em
relação a 2013. “A alta segura atende às expectativas do paciente e
do gestor, trazendo humanização no atendimento e otimização dos
custos”, ressaltou.
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Darlan da Rosa, enfermeiro do serviço de controle de infecção
hospitalar do Instituto de Cardiologia, falou sobre a limpeza em
áreas críticas, com foco na prevenção de germes multirresistentes.
Romy Ungrad, analista de hotelaria do Hospital Moinhos de Vento,

No painel com cases de instituições de Porto Alegre, participaram
Gustavo Chatkin, do Hospital São Lucas da PUCRS, Roselie Pinto, da
Santa Casa de Misericórdia, e André Wajner, do Hospital Nossa Senhora
da Conceição, com a mediação de Laura Severo, da Luthier Saúde e
membro do Núcleo de Desospitalização.

apresentou como o uso do luminol tem contribuído na desinfecção
das superfícies. Taís Anelo, da Diretoria Geral de Vigilância em Saúde
de Porto Alegre, alertou que a resistência microbiana é um problema
de magnitude global e as rotinas de higienização são indispensáveis.
Na sequência, os especialistas participaram de um debate mediado
por Elisabete Reinehr, representante da Associação dos Profissionais
de Higienização e Lavanderia (APHILAV).
A programação contou ainda com a palestra de Fabiana Vasques,
enfermeira epidemiologista do Hospital 9 de Julho (SP), sobre a
desinfecção de ambientes de saúde. As inovações e tecnologias no
enfrentamento da superlotação hospitalar foram pauta do painel com
a presença de Alexandra Kruel e Elisabeth Storck Duarte, do Núcleo
Interno de Regulação e da Unidade de Internação do Hospital Nossa
Senhora da Conceição, respectivamente. O psicopedagogo Sérgio
Dório de Carvalho e a técnica pedagoga Mayara Argenti Bittencourt
mostraram como o acompanhamento pedagógico e a recreação
terapêutica contribuíram na humanização do atendimento do Hospital
da Criança Conceição. A coordenadora de hospedagem do Hospital
Moinhos de Vento, Liane Piccoli, falou sobre a gestão de enxoval. E
fechando a jornada, a coordenadora de farmácia do Hospital Mãe de
Deus, Gabrielli Guglielmi, palestrou sobre o alinhamento do propósito
de vida no trabalho.

O seminário ainda destacou experiências do programa Melhor
em Casa, do SUS, e do Hospital Santa Ana, que têm contribuído para
o maior fluxo de leitos hospitalares agudos na Capital. O painel teve
a participação de Marcelo Fagundes, diretor médico da Associação
Educadora São Carlos, mantenedora do Santa Ana; Mauro Binz Kalil,
gestor do programa na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre; e
Fernando Pivatto, médico do Hospital de Clínicas, que fez a mediação.
Por fim, o processo de desospitalização e a continuidade de
cuidados foram debatidos sob a ótica das operadoras de planos
de saúde. Participaram Luiz Felipe Santos, Diretor de Provimentos
de Saúde da Unimed Porto Alegre, e Marcelo Beber, Gerente da
Cassi RS, com a mediação de Luciano Oliveira, líder do Comitê de
Desospitalização da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios
do Estado de São Paulo (FEHOESP). A consultora Christina Ribeiro
palestrou ainda sobre a gestão do tema e as perspectivas para os
sistemas público e privado.
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4a JORNADA JURÍDICA

ILPIs - DESAFIOS E TENDÊNCIAS
EM MORADIA PARA IDOSOS

DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE NOVAS LEIS
PARA INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
Lei de Liberdade Econômica e Lei de Proteção
de Dados foram abordados na jornada

ESPECIALISTAS DEBATEM AÇÕES PARA COMBATER
CLÍNICAS GERIÁTRICAS IRREGULARES
Workshop foi realizado pelo SINDIHOSPA e OAB/RS
O reforço de políticas públicas na atenção à população idosa é
chave para combater a proliferação de clínicas geriátricas irregulares.
É o consenso entre especialistas que participaram do workshop ILPIs
- Desafios e tendências em moradia para idosos, organizado pelo
Sindicato e pela Comissão Especial dos Direitos da Pessoa Idosa da
OAB/RS.
“A população de idosos no Rio Grande do Sul já é superior à de
crianças e adolescentes. Esse é um fenômeno demográfico irreversível.
Temos de aproveitar as oportunidades e discutir como sociedade e
poder público estão preparados para esse tema”, destacou Cristiano
Lisboa Martins, membro do Núcleo de Residenciais Geriátricos do
SINDIHOSPA e presidente da Comissão.
Diretora de Atividades Culturais da Escola Superior da Advocacia
da OAB/RS (ESA), Cristiane da Costa Nery, afirmou que “os residenciais
sérios são verdadeiros centros de convivência”. Presidente do Conselho
Municipal do Idoso, Lélio Luzardi Falcão ressaltou que Porto Alegre foi
reconhecida como Cidade Amiga do Idoso. “É necessário fortalecer
a rede de acolhimento. Temos de nos unir e discutir cada vez mais”,
apontou Cristine Ramos, titular da Delegacia do Idoso.

As leis de Liberdade Econômica e Geral de
Proteção de Dados (LGPD) trouxeram novos
paradigmas para diversos setores. Para as
instituições de saúde, em especial, há oportunidades
de crescimento e desafios a serem superados,
segundo especialistas reunidos na 4ª Jornada
Jurídica do SINDIHOSPA.

Maristela Schneider, promotora de Justiça do MP de Cachoeira do
Sul, apresentou a experiência do Projeto Cuidar. Desenvolvido desde
2015, o projeto fechou diversas casas irregulares e articulou uma rede
de proteção, encaminhando as pessoas para locais adequados. Edes
Cunha, da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos
de Porto Alegre, falou sobre o combate aos espaços insalubres. “A
fiscalização, além de cumprir a lei, tem de garantir um atendimento de
qualidade, dentro de um preço razoável. Não podemos inviabilizar as
entidades que prestam um serviço relevante”, disse. A população pode
denunciar locais irregulares pelo Disque 100, ou no próprio MP.

Os impactos da Lei de Liberdade Econômica
na área da saúde foram discutidos em painel com
a participação do vereador de Porto Alegre Ricardo
Gomes, do advogado Cristiano Diehl Xavier, sócio do
Xavier Advogados, e mediação de Alexandre Zanetti,
membro do Comitê Jurídico do Sindicato.
Um dos destaques da legislação é o fim da
necessidade de autorização para o funcionamento
de atividades de baixo risco. “Vários setores da
saúde se enquadram, como consultórios médicos,
clínicas psicológicas e de fisioterapia”, explicou
Ricardo Gomes, autor de projeto para implementar
uma versão municipal do texto.

A diretora técnica da Senescentis, Michelle Clós, palestrou sobre as
inovações em moradias para idosos e abordou aspectos que devem ser
levados em conta na decisão da mudança para um residencial geriátrico.
O encontro marcou ainda o lançamento do 1º Fórum Nacional de
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).
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Em vigor desde agosto, a Lei Geral de Proteção de Dados
gerou a exigência de adaptações para as empresas. Um desafio
especial para o setor de saúde, que lida diretamente com dados
sensíveis. “O segmento ainda está muito tímido na adaptação.
Precisamos de mudanças de cultura na implementação da
LGPD”, avaliou Letícia Batistela, da Assesspro/RS, que participou
de painel sobre o tema, ao lado do consultor Carlos Fernando
Marinho, da Epoka Consultoria (RJ). A mediação das palestras foi
da advogada Fabiana Baltazar da Silva, do Comitê Jurídico.
A jornada abordou ainda a gestão integrada de segurança,
saúde e bem-estar, com a palestra de Eduardo Arantes, da Teg
Saúde. Ele ressaltou que a atenção à qualidade de vida do
trabalhador tem impacto direto nos resultados do negócio.
O painel foi mediado pela advogada Ana Cristina Quevedo,
coordenadora do comitê.
Encerrando a programação, foram discutidos os desafios e
perspectivas do compliance na área da saúde. Participaram da
atividade Rogéria Leoni Cruz, do Hospital Albert Einstein (SP),
Sabrina Pezzi, da Unimed Porto Alegre, e Eliana Herzog, do grupo
jurídico.
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3o ENCONTRO NACIONAL DE
GESTÃO AMBIENTAL

SEMINÁRIOS DE GESTÃO

EVENTO PAUTA ALTERNATIVAS PARA
APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES

SEMINÁRIOS REÚNEM LIDERANÇAS NACIONAIS
PARA DISCUTIR O FUTURO DA SAÚDE

Programação contou com palestrantes internacionais

Inovações, impactos das reformas e
desafios do setor foram tema das edições

A gestão correta, eficiente e ambientalmente segura
dos resíduos hospitalares esteve na pauta dos debates
do 3º Encontro Nacional de Gestão Ambiental, realizado
pelo Sindicato. O evento contou com a participação de
palestrantes internacionais, que discutiram alternativas
de aproveitamento desses materiais.
Dirk Bludau, diretor da IBS Technik, e Silvia Kohlmann,
diretora administrativa da Envitecpro, da Alemanha,
apresentaram possibilidades para os hospitais
transformarem esses resíduos em energia, por meio
de plantas industriais. As empresas, em parceria com
o Sindicato e a PUCRS, avaliaram como as instituições
da Capital aproveitam esse material atualmente. Os
resultados indicam que até 75% pode ser utilizado na
geração de eletricidade e calor.
“O aproveitamento térmico segue altos padrões
ambientais, reduz o uso de combustíveis fósseis, gera
economia e permite a eliminação segura sem risco de
propagação de infecções”, explicou Dirk. Na Alemanha,
esse tratamento já é uma rotina, como relatou Silvia. “E o
que sobra da incineração também pode ser usado como

material inerte para construção de estradas, por exemplo”,
contou.

Ao longo de 2019, Porto Alegre recebeu cinco novas edições
dos Seminários de Gestão. Promovidos pela Federação dos
Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul
(FEHOSUL), SINDIHOSPA e Associação dos Hospitais do Rio
Grande do Sul (AHRGS), os encontros reuniram gestores de
instituições de saúde e lideranças nacionais para discutir temas
de impacto para o setor.

No evento, também foram relatadas as experiências do
Comitê de Gestão Ambiental do Sindicato, que em setembro
esteve no país europeu para conhecer os sistemas de
aproveitamento de resíduos. “Tivemos dezenas de palestras
e visitas técnicas para entender a realidade local”, disse José
Volnei Lopes, membro do grupo.
No evento, foram abordados temas como a caracterização
dos efluentes hospitalares, relatada pela equipe de Gestão
Ambiental do Grupo Hospitalar Conceição. Daniel Martini,
promotor do Ministério Público do RS, detalhou as compras
sustentáveis. As técnicas de aprendizado e capacitação em
educação à distância foram aprofundadas em painel com a
participação de Tainá Flores da Rosa, do Hospital de Clínicas, e
de Cristiane Vieira, da CODE Escola de Inteligências Livres.

SUSTENTABILIDADE EM SAÚDE
A sustentabilidade em saúde esteve na pauta da
primeira edição dos Seminários de Gestão de 2019. Diretor
de desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), Rodrigo Rodrigues de Aguiar abordou
os modelos de remuneração implementados no Brasil e seu
impacto na saúde, além das alternativas apresentadas pela
agência com o Guia para os modelos de remuneração em
saúde.

Por fim, a engenheira química Carmem Lúcia Vicente
Níquel discutiu a gestão de resíduos químicos. “É com base no
conhecimento que se define o tratamento desses materiais,
sem riscos à saúde”, afirmou.

“O atual modelo de prestação de serviços é insuficiente
para responder às demandas atuais. Por isso, se faz necessários
modelos alternativos baseados em valor”, disse Rodrigo. O
palestrante apontou que o modelo quase hegemônico do Fee
For Service no Brasil, baseado em volume de procedimentos,
induz à produção excessiva e desnecessária de procedimentos,
desconsiderando os resultados em saúde.
O então diretor executivo do Hospital Sírio-Libanês,
Fernando Torelly destacou a rápida mudança na pirâmide
etária no Brasil, um desafio da saúde no país. “Estamos com um
padrão etário totalmente incompatível com a sustentabilidade
do nosso sistema”, disse. Ele salientou que uma das principais
soluções para o tema é a eliminação de desperdícios.
A experiência de sucesso com a remuneração baseada em
valor da Unimed BH foi apresentada pelo diretor-presidente da
Seguros Unimed, Helton Freitas. Ele explicou como a instituição
implementou a mudança na remuneração de seus prestadores
de serviços, estimulando-os na busca da melhoria assistencial
contínua. “Precisamos reduzir desperdício com burocracia, ter
equidade, integrar tecnologicamente”, salientou.
Encerrando o seminário, Alceu Alves da Silva abordou os
desafios de gestão na saúde para o futuro e as transições de
modelos atuais para novas práticas. “A grande transformação
será que a base do sistema migrará de doença para saúde.
Os hospitais precisarão fazer essa mudança”, frisou o vicepresidente MV.
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INOVAÇÃO, NOVAS TECNOLOGIAS
E GESTÃO DISRUPTIVA
As grandes transformações do setor foram discutidas por especialistas
nacionais na terceira edição do seminário. Dirce Carraro, líder do Laboratório
de Biologia Molecular e Genômica do hospital A.C. Camargo Cancer Center
(SP), abordou as perspectivas para a genômica, destacando, por exemplo, a
oncologia de precisão. “Ela é utilizada visando a informação genética, contida
no DNA, possibilitando a adaptação do tratamento médico às características
individuais de cada paciente e da sua doença”, contou.
Na segunda palestra, o líder do projeto BioHub, Carlos Klein, discutiu
a geração de negócios na área da saúde. Ele adiantou o lançamento
do Healthplus Innovation Center, coworking de startups de saúde com
capacidade para 120 pessoas e gerenciado em parceria com a Grow+,
aceleradora de negócios gaúcha com foco na saúde.

AS REFORMAS E A
SUSTENTABILIDADE NA SAÚDE
As reformas estruturais e seus impactos na saúde foram
abordados na quarta edição do evento, que teve a palestra
de Rogério Marinho, secretário especial da Previdência e
Trabalho do Governo Federal. “Estou muito otimista com o
Brasil”, destacou o secretário, que falou de ações como as
reformas trabalhista e previdenciária. “Estamos vivendo um
momento ímpar. Em 2020, o país tem, pela primeira vez,
um orçamento propositivo, por tudo o que isso significa:
estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica. Estaremos
ao lado de outros países que têm economias fortalecidas e
longevas”, disse.

Os aplicativos inovadores foram o tema da palestra de Salvador
Gullo Neto, criador do app Dr. Rafael. Em apresentação transmitida
diretamente dos Estados Unidos, o pós-doutorando na San Diego
State University falou das experiências da ferramenta com hospitais e
pacientes. “A Saúde 4.0 vai redesenhar o sistema pela experiência do
usuário”, enfatizou.
Concluindo os debates, o cofundador da Grow+ discutiu
as healthtechs e a geração de valor em saúde. Ele falou sobre a
implementação da tecnologia para os serviços no setor, as quais
deverão impactar no atendimento de todas as linhas da saúde:
“a tecnologia está agregando valor, melhorando a comunicação,
processos e trazendo mais valor para todos os players”.

feito um grande esforço de municipalização. Ou seja, transfere-se aos
municípios os deveres de organizar o sistema de saúde. Segundo,
constituiu-se um sistema solidário, onde a pactuação passa a
construir o sistema”, afirmou.

A última edição dos Seminários de Gestão foi aberta com
uma palestra sobre compliance na saúde. Aloísio Zimmer,
advogado e professor, explicou que não basta apenas ter um
“super programa de compliance”, pois os gestores devem
saber como agir ao identificar uma falha ética na empresa.
“Aí surge a dúvida: o que eu faço com o problema que
identifiquei?”, questionou, lembrando que são diversos os
desdobramentos.

Mandetta defendeu uma profunda mudança sobre a visão do
sistema de saúde, destacando que a atuação do SUS terá cada vez
mais imposição na estrutura do setor. “Preparem-se para um SUS
que vem revigorado, que vai para o debate, que vai sentar na mesa
de negociação, chamar vocês e desafiá-los a fazer mais e melhor
e, principalmente, com dignidade para o povo brasileiro”, disse o
ministro aos gestores.
A Secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann, trouxe
um panorama do setor no Estado. Ela destacou que a
complementariedade entre as instituições públicas e privadas
deverá ser intensificada, auxiliando na entrega de serviços aos
pacientes do SUS. “É muito importante a participação do setor
privado para preencher uma demanda muito grande de leitos de UTI,
principalmente no inverno, quando aumentam as doenças de trato
respiratório”, disse.

A N U A L
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Fernando Torelly, atualmente superintendente corporativo
do HCor de São Paulo, retornou ao evento para apontar as
tendências para o setor hospitalar em 2020. Para o gestor, as
instituições de menor porte precisarão se integrar a outros
sistemas de saúde, criando novas redes de atendimento. “No
futuro, ao menos parte destes hospitais não vão sobreviver se
não se integrarem”, alertou.

Após o evento, ocorreu a entrega da premiação Destaques
da Saúde 2019. Mohamed Parrini, superintendente do
Hospital Moinhos de Vento, foi eleito do CEO do ano. Já o
Hospital de Clínicas de Porto Alegre recebeu a comenda de
empreendimento do ano. A clínica destaque foi a Diaglaser,
enquanto o BioHub conquistou o reconhecimento de
destaque em inovação. O Hospital São Vicente de Paulo, de
Passo Fundo, obteve a premiação de instituição de saúde
centenária. Por fim, foi entregue a Distinção QualisRS às
empresas Hospitalar ATS, Hospital São Roque, Clínica Kozma
e Sidi - Medicina por Imagem.

A situação dos hospitais e da saúde do país e modelos
internacionais foram apresentados pelo superintendente executivo
do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini. Concluindo a
programação, Parrini pontuou ocorre a transformação de um modelo
hospitalocêntrico para um modelo sistêmico, centrado no paciente.
Segundo ele, “esse é um desafio para as operadoras e hospitais, e
ninguém está fazendo isso. É também uma grande oportunidade”.

R E L A T Ó R I O

Um programa pioneiro de inteligência artificial para
detectar possíveis casos de suicídio foi apresentado por
Eduardo Elsade, diretor do Departamento de Regulação da
Secretaria Estadual da Saúde do RS. Um robô faz mineração
de dados em redes sociais, inicialmente mapeando o Twitter.
Em breve, o sistema será expandido para outros sites e fóruns.

Encerrando o encontro, o coordenador médico do SOS
Unimed Porto Alegre, Marcelo Hartmann, explicou como foi a
implementação da filosofia de cuidado centrado no paciente
na instituição. “O foco no cliente é uma estratégia para
que possamos cumprir com a nossa missão, que é prover o
trabalho médico e sua valorização”, disse.

Francisco Balestrin, presidente da Associação Internacional de
Hospitais, enfatizou que o foco dos hospitais no futuro seguirá sendo
a excelência. “As instituições atuarão cada vez mais como centros
especializados, oferecendo serviços complexos. E os pacientes
buscarão atendimento específico e personalizado”, ressaltou.

26

Bruno Sobral e Clóvis Queiroz, executivos da Confederação
Nacional de Saúde, aprofundaram a discussão sobre os efeitos
das reformas na saúde. Uma das preocupações dos palestrantes é
a reforma tributária que, da forma como foi apresentada, poderia
onerar ainda mais os hospitais, ampliando os custos.

TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES
EM SAÚDE

DESAFIOS DA SAÚDE
A participação do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi
o destaque da segunda edição do evento, que discutiu os desafios
da saúde. O ministro lembrou a criação do Sistema Único de Saúde
(SUS), em 1988, que trouxe um desafio geracional, de construir um
sistema baseado nos princípios de universalidade, integralidade e
equidade. Antes da criação do SUS, a saúde era centralizada. “Foi

As repercussões da Lei Geral de Proteção de Dados na
saúde foram tema da palestra de Lucas Magalhães, advogado
especializado em Direito Digital e Data Privacy. “Quando falamos
de dados de saúde, estamos falando de dados sensíveis”, afirmou,
ressaltando a importância de o setor estar preparado para as
responsabilizações e novas atribuições trazidas às instituições.

2 0 1 9
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PARÓQUIA DE SÃO PEDRO
LOCALIZADA NA AV. CRISTÓVÃO
COLOMBO, FOI INAUGURADA EM 1919
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CONTROLE DE INFECÇÃO
Composto por enfermeiros que
atuam na prevenção e controle de
infecção dos hospitais, opera na
atualização baseada em evidências.
Ao longo do ano, realizou sete
reuniões, onde foram debatidos
temas como as demandas da
Vigilância Sanitária, apresentação
de indicadores de higiene de mãos,
cateter e pneumonia associada à
ventilação mecânica e a vigilância
de pacientes em cuidados paliativos
exclusivos. O grupo também iniciou
um documento com orientações
pós-alta para pacientes com germes
multirresistentes.
Em maio, o comitê realizou
ações referentes ao Dia Mundial
de Higienização das Mãos em suas
instituições. Tais atividades foram
compartilhadas nos canais de
comunicação do Sindicato, bem como
informações sobre o assunto. Além
disso, reuniram-se para a organização
da 3ª Jornada de Controle de Infecção,
programada para 2020.

FARMÁCIA

COORDENADOR
SINDIHOSPA

PARTICIPANTES
Karina Bordonal
Diaglaser
Rosaura Costa Bordinhão
Grupo Hospitalar Conceição
Nara Beloni Saraiva
Hospital Cristo Redentor
Patrícia Zampieri
Hospital da Criança Conceição
Taiana Lando
Hospital Divina Providência

Gabriela Vieira Mantelli
Marizete Balen
Hospital Ernesto Dornelles

Micheline Gisele Dalarosa
Hospital Nossa Senhora
da Conceição

Jéssica Dallé
Hospital Fêmina

Camila Piuco Preve
Sílvia Pedroso Soares
Hospital São Lucas
da PUCRS

Thais Faber
Hospital Independência
Ariane Baptista Monteiro
Hospital Mãe de Deus
Cristiane Tejada Kawski
Hospital Moinhos de Vento

Darlan Sebastião da Rosa
Instituto de Cardiologia

COORDENADORA
O serviço de Farmácia é bastante diverso nos
hospitais. Envolve as áreas assistencial, técnica,
científica e administrativa. E são profissionais que
compõem o Comitê de Farmácia do Sindicato,
proporcionando trocas enriquecedoras. O grupo
compartilha resultados e informações importantes
para a segurança dos pacientes e da cadeia
medicamentosa como um todo.
Em 2019, realizou nove reuniões ordinárias,
com intensa troca de experiências, indicadores,
práticas e padronização de processos. Um dos
trabalhos desenvolvidos prioritariamente foi
a identificação das vias de acesso, siglários e
manuais de diluições, que terá continuidade em
2020.
Além disso, recebeu representantes de
empresas importantes no segmento logístico
e medicamentoso. Reuniões extraordinárias
da Comissão Científica para a construção da
programação para a 6ª Jornada de Farmácia, em
2020, também foram realizadas. O evento ocorre
anualmente e já se tornou referência para a área
no Estado.
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FATURAMENTO

Priscila Machado de Oliveira
Hospital Independência

Fortalece as instituições no mercado de
saúde através da busca de padronização
dos processos e discute soluções para
problemas comuns em reuniões mensais.

PARTICIPANTES
Mariah Santos
Clínica São José

Bianca Gubert Borges
Hospital Moinhos de Vento

Ana Maria Vianna Raffo
Hospital Cristo Redentor

Stephanie Greiner
Hospital Nossa Senhora
da Conceição

Simone Mahmud
Thalita Silva Jacoby

Fabíola Pian

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Hospital São Lucas da PUCRS

Michele John Müller
Hospital Divina Providência

Ilda Feiden
Hospitalar ATS

Bárbara Colletti Borba
Marizete Balen
Hospital Ernesto Dornelles

Sofia Jacobsen Vieira
Instituto de Cardiologia

Raquel Denise Petry
Hospital Fêmina

Um dos destaques foi a visita da Unimed
Porto Alegre para falar sobre as novas regras
de remuneração para os medicamentos,
com base na CMED. Os integrantes do
Núcleo de Desospitalização também foram
ao encontro do grupo. Na oportunidade,
compartilharam suas atividades e os
benefícios que impactam tanto para os
hospitais como as operadoras de saúde.
Neste ano, o Comitê também
debateu questões ligadas às dificuldades
operacionais, contratos de prestação de
serviços hospitalares, negociação, tabelas
de remuneração, autorizações, glosas,
pagamentos, novas formas de faturamento,
entre outros.

Fernanda Viero Silveira
Shirley Frosi Keller
Santa Casa de Misericórdia

Gabrielli Guglielmi
Hospital Mãe de Deus

R E L A T Ó R I O

A N U A L

S I N D I H O S PA

2 0 1 9

C O M I T Ê S

COORDENADORA
Patrice Martins Augusto
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

PARTICIPANTES
Karina Bardini
Hospital de Clínicas
de Porto Alegre

Maria Cristina Brasil
Hospital Ernesto
Dornelles

Ana Cristina Bertagnolli
David Marques Ferreira Junior
Dulce Hippler
Felipe Andrade Brehm
Hospital Divina Providência

Fernanda Pellenz
Maira Fabiane Twardowski
Renata Faleiro da Cunha
Hospital Mãe de Deus

Andréa Araújo
Diocélia Jungbluth
Fernanda Roia
Hospital Moinhos de Vento
Cristiane Andréia Tonelo Manfron
João Pedro Batista Scotti
Hospital São Lucas da PUCRS
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HOTELARIA

COORDENADORA
Tainá Flores da Rosa
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Em 2019, o comitê realizou sete reuniões
mensais para discutir novas tecnologias na
área, terceirização de serviços, boas práticas
na Lavanderia e Rouparia e melhorias nos
processos.

PARTICIPANTES
Alba Ferreira La Rosa
Elisabete Reinehr
APHILAV

Além disso, ocorreram visitas itinerantes
aos hospitais membros, com objetivo de
compartilharem as melhores práticas,
avaliarem indicadores e modelo de gestão. Os
colaboradores da área participaram de uma
capacitação Projeto Vida no Trânsito, pois
instituições passaram a distribuir material com
orientações ao idoso no momento da alta
hospitalar, em parceria da EPTC com o Sindicato.

Gabriele Lohmann
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Leandro Berezanskyj
Hospital Divina Providência
Roberta Ventura
Hospital Ernesto Dornelles

GESTÃO AMBIENTAL
Composto
por
uma
equipe
multiprofissional que trabalha para
promover soluções conjuntas relacionadas
à gestão ambiental em serviços de saúde.
Desde 2018, esteve envolvido em um
projeto com o Tecnopuc e as empresas
alemãs Envitec Pro e IBS Technik para o
estudo de viabilidade da implantação de
uma planta de tratamento de resíduos no
RS. Além do levantamento de dados dos
hospitais parceiros, foram feitos workshops
no Brasil e Alemanha com representantes
do projeto.
Em novembro, o projeto foi
apresentado no 3º Encontro Nacional de
Gestão Ambiental em Estabelecimentos
Assistenciais em Saúde. O evento debateu
temas como compras sustentáveis,
efluentes hospitalares, técnicas de
capacitação e aprendizado, gestão e

gerenciamento de resíduos químicos na
Alemanha e o aproveitamento dos mesmos.
Ao longo do ano, estreitou o
relacionamento com o Departamento
Municipal de Limpeza Urbana e com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade. O objetivo foi promover
melhorias relacionadas ao gerenciamento
de resíduos recicláveis e sistema on-line
da prefeitura para emissão de Manifesto de
Transporte de Resíduos da Construção Civil.
Ciente de que o mercado é carente
de capacitações focadas aos gestores
ambientais dos serviços de saúde, o Comitê
continua trabalhando com a Faculdade
de Tecnologia em Saúde para a abertura
do primeiro Curso de Extensão de Gestão
Ambiental em Estabelecimentos de Saúde,
ainda em 2020.

FATURAMENTO PARA CLINÍCAS
Elabora estratégias e aprimora os processos de negociações com
as operadoras de convênios para as instituições de menor porte.
Formado por profissionais que atuam nos setores de faturamento
das clínicas de diagnóstico por imagem, fisioterapia e oftalmologia.
Em 2019, realizou quatro reuniões, onde discutiu-se a
negociação de pagamentos com os convênios, implantação do
pacote DRG, glosas de materiais e medicamentos dos convênios,
novas tabelas de valores e sugestões de parceiros e convênios.
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Lisiane Meneghini
Hospital Fêmina

Foi realizado ainda um encontro de
integração com o Núcleo de Desospitalização
e Alta Segura, visando a discussão sobre as
práticas para transição do cuidado. Contudo, o
foco do grupo foi a organização da 3ª Jornada de
Hotelaria Hospitalar, realizada em outubro. Os
temas centrais do evento foram os desafios da
qualificação dos serviços, sistema de validação
da limpeza e humanização no atendimento.

Maurício da Silva Roxkow Fraga
Hospital Independência
Jeane Borba
Hospital Mãe de Deus
Cleber Volnei Vargas
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas
Rogério Almeida da Silva
Hospital Moinhos de Vento
José Volnei Lapis Lopes
Rebeca Bastos Silva
Hospital Nossa Senhora da Conceição

Elisabete Reinehr
APHILAV

Jaqueline Maciel Barbosa
Hospital Fêmina

Elaina Ferreira Bender
Leda Fernandes Bertamoni
Hospital da Criança Conceição

Ana Rúbia Bortolotti da Rosa
Hospital Independência

Alexsandra Costa da Silva
Carolina Ritter Ribeiro
Marina Machado Dias
Hospital Nossa Senhora
da Conceição

Jeane Borba
Hospital Mãe de Deus

Raquel Oliveira
Hospital Santa Ana

Liane Piccoli
Hospital Moinhos de Vento

Danusa Malta da Silveira
Hospital São Lucas
da PUCRS

Ana Lúcia Kern Thomas
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Paula Irene Cogo
Viviane Jacques Vianna
Hospital Ernesto Dornelles

O ano de 2019 foi bastante intenso no cenário jurídico,
cabendo ao grupo auxiliar os associados na interpretação
e aplicação das mudanças de legislação e jurisprudência,
com destaque para a decisão do STF sobre o afastamento
de gestantes e lactantes dos ambientes insalubres, além da
validação da Portaria 518 do Ministério do Trabalho pelo TST,
em excepcional trabalho técnico desenvolvido pelo comitê.

Bruna Valandro Trolli Vieira
Santa Casa de Misericórdia

COORDENADORA

O grupo analisou ainda os efeitos de legislações sobre
PMOC em todos os sistemas de climatização de áreas de uso
coletivo, a política municipal de saúde dos trabalhadores em
Porto Alegre e a contratação de equipes de bombeiros civis
em ambientes de grande circulação. Na esfera trabalhista,
foram debatidos temas como ações judiciais coletivas,
terceirização, e-Social, entre outros. O comitê realizou em
maio um evento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, além
de firmar parceria com a ASSESPRO para um curso sobre
a LGPD com ênfase na saúde. E em novembro, ocorreu a 4ª
Jornada Jurídica, com palestrantes nacionais.

Patrícia Souza
Clinoson

PARTICIPANTES
Janaína Baum Bandeira
Rozália Macedo Nunes
Nuclimagem

Vanderlei dos Santos Silva
Diaglaser

A N U A L

PARTICIPANTES

Composto por advogados das instituições de saúde da
capital, o comitê promove debates jurídicos e desenvolve
estudos e pareceres sobre todas as áreas do Direito
relacionadas ao setor. Os temas mais discutidos são nas áreas
Trabalhista, Cível, Tributária e Regulatória.

Cassia Lizandra Capela
Gabriela B. Pereira
Viviane Pazzini Carvalho
Instituto de Cardiologia

R E L A T Ó R I O

Elisângela Calvi
Hospital Divina Providência

JURÍDICO

Márcia Bonini Afonso
Hospital São Lucas da PUCRS

Caroline Borges da Luz
Liciara Santos
Citoson

COORDENADORA

S I N D I H O S PA

2 0 1 9

C O M I T Ê S

COORDENADORA
Ana Cristina Quevedo
Xavier Advogados

PARTICIPANTES
Eliana Fialho Herzog
Clínica Reequilíbrio
Benôni Rossi
Vitto Giancristoforo
dos Santos
Grupo Hospitalar
Conceição
Lúcia Nobre
Patrícia Bach Radin
Sílvia Menna Barreto
Hospital de Clínicas
de Porto Alegre

Alexandre Venzon Zanetti
Rosa Maria Nascimento
Stella Torresan Graeff
Hospital Divina
Providência
Mário Schmitt Dias
Rosa Maria Fróes
Hospital Ernesto
Dornelles
Ariel Zvoziak
Hospital Mãe de Deus

Daniela Barretto
Lia Beatriz Mesquita Leda
Hospital Moinhos de Vento
Lívia Leivas
Santa Casa de
Misericórdia
Everton Souto
Hospital São Lucas
da PUCRS
Fabiana Baltazar da Silva
Serdil
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NUTRIÇÃO
Promove capacitação profissional e soluções para
problemas em comum nas instituições. Em 2019, realizou
nove reuniões, dando sequência às visitas técnicas a
fornecedores de hortifrútis e carnes que atendem os
hospitais. O trabalho deu continuidade à validação da
ferramenta de roteiro de inspeção, desenvolvida pelo
comitê no ano anterior, além de aprovar o fornecimento
de produtos aos hospitais.
Foram realizadas duas turmas de capacitação em Boas
Práticas em Manipulação de Alimentos, para qualificar
e atualizar os profissionais quanto aos critérios exigidos
pela Vigilância Sanitária e conceitos de alimentos seguros
desde o recebimento até a distribuição ao cliente final,
trazendo para o contexto da área hospitalar. Além disso,
foi construído o programa da 5ª Jornada de Nutrição, que
trará temas como o comer intuitivo, desafios da gestão no
cenário atual, nutrição na longevidade, cuidados paliativos
e terminalidade, entre outros. Todos temas atuais para
trazer conhecimento, discussões e reflexões para atuação
dos profissionais na área.

COMITÊS DE MATERIAIS E
RELACIONAMENTO COM
FORNECEDORES
Durante o ano de 2019 os membros desses
comitês dedicaram-se ao desenvolvimento de
projeto conjunto com o Laboratório LABELO. O
Programa de Qualificação Técnica de Produto
(QTP) visa a avaliação da qualidade e segurança
em materiais médico-hospitalares, com o
propósito de promover o desenvolvimento de
fornecedores, estimular a maleabilidade no
processo de compra e gerar confiança ao usuário
final. Além disso, um dos principais objetivos
será a atuação complementar aos processos de
segurança do paciente, com o intuito de mitigar os
eventos adversos provindos de produtos médicohospitalares.
Os participantes do comitê estão à frente da
comissão multidisciplinar que indica quais as
principais necessidades de testagem, debate
técnico e troca de pareceres sobre equipamentos
e fornecedores, revisão de normas, negociações
coletivas, dentre outras demandas (leia mais
sobre o projeto na página 48)
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COMITÊ DE MATERIAIS

COORDENADOR

SINDIHOSPA

SINDIHOSPA

PARTICIPANTES

Vanessa Gamba Neto
Diaglaser

Simone de Souza Fantin
Hospital de Clínicas
de Porto Alegre

Gabriel Messerschmidt
Cristian Souza da Silva
Grupo Hospitalar Conceição

Michele John Müller
Hospital Divina Providência

Daniel Portela
Luana Rodrigues
Hospital de Clínicas
de Porto Alegre

Mariana Santos de Souza
Hospital Ernesto Dornelles
Priscila Machado de Oliveira
Hospital Independência
Clarissa Klein Gonçalves
Hospital Mãe de Deus
André Luiz Engelmann Morais
Hospital Moinhos de Vento
Andréia Luiza Schuck
Hospital São Lucas da PUCRS
Lúcia Terra Garcia
Santa Casa de Misericórdia

Formado por enfermeiras das áreas de
Material e Esterilização e de Controle de Infecção,
busca a padronização de processos, voltada às
boas práticas em processamento de produtos
para a saúde.

PARTICIPANTES

Leonardo Stefanuto
Grupo Hospitalar Conceição

Ao longo do ano, sugeriu a elaboração
do parecer sobre a consulta pública nacional
n° 585 GGTES. A cada reunião, realizou o
aprofundamento técnico de artigos científicos
trazidos pelo grupo, trocou experiências a partir
da participação dos integrantes em eventos em
outros países, além de abordar assuntos que
garantem a segurança no processamento.

Almério Ogleari
Ricardo Kerkoff
Hospital Divina Providência

Foi realizada ainda visita técnica ao
CME do Complexo Hospitalar Santa Casa de
Misericórdia, onde foi possível visualizar as
rotinas e protocolos de uma central de materiais
de característica centralizada.

Fernando Fermann
Hospital Ernesto Dornelles
Joana Heydrich
Rafael Martins Lopes
Hospital Moinhos de Vento

Fábio da Silva Ribeiro
Instituto de Cardiologia

A N U A L

S I N D I H O S PA

PARTICIPANTES
Elizabeth Ferrugem de Venuto
Fernanda de Castro Lin
Hospital da Criança
Conceição
Margareth Druzian de Castro
Hospital de Clínicas
de Porto Alegre
Veridiana Maffassioli
Hospital Divina
Providência

Clarissa Fischer
Renata Kaminski
Hospital Ernesto Dornelles
Cláudia Villela da Silva
Hospital Independência
Gabriela Saranco Salazar
Hospital Mãe de Deus

Aliandre Toller
Liziane dos Santos Figueiredo
Hospital Nossa Senhora
da Conceição
Ana Maria Zilio
Cláudia Monster Martins
Instituto de Cardiologia

COORDENADORA
Vanessa Streit
Hospital Independência

PARTICIPANTES
Patrícia Pinto
Diaglaser
Milene Oliveira Vargas
Grupo Hospitalar Conceição
Rosangela Sawitzki
Hospital Cristo Redentor
Daniela dos Santos Schneider
Zuleimar de Melo
Hospital de Clínicas
de Porto Alegre
Fernanda Campetti Boamar
Milena Bairros Pitta
Hospital Divina Providência

Dalva Papiula Bervian
Fernanda Freitas Pinto
Hospital Ernesto
Dornelles
Lisiane Martins
Renata Pereira Silva Artioli
Hospital Moinhos de Vento
Cláudia Feldmann Gonçalves
Karen da Silva Viana
Maira Diana Trevisan
Hospital Nossa Senhora
da Conceição

Regina Elisa Drech
Sílvia Pedroso Tavares Soares
Hospital São Lucas da PUCRS
Gisele Arruda Pereira
Erci Siliprandi
Instituto de Cardiologia
Carmen Eulália Pozzer
Márcia Arsego
Santa Casa de Misericórdia

No segundo semestre de 2019, realizou a VI
Jornada de Processamento. O grupo também
começou a organizar a Jornada de Endoscopia
de 2020. O evento promoverá o desenvolvimento
de profissionais para a segurança dos pacientes
atendidos pelo serviço de endoscopias de
hospitais e clínicas do RS.

Maria Natália da Silva
Hospital São Lucas da PUCRS

R E L A T Ó R I O

Luciane da Silva Carvalho
Hospital São Lucas da PUCRS

PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

COMITÊ DE RELACIONAMENTO
COM FORNECEDORES

COORDENADOR

COORDENADORA

2 0 1 9

C O M I T Ê S
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RECURSOS HUMANOS

SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL

COORDENADOR

Responsável pelas negociações das Convenções
Coletivas de Trabalho (CCTs) junto aos sindicatos
profissionais, realiza reuniões através de uma comissão
de negociação. Em 2019, encontrou-se em cinco
oportunidades para tratar de assuntos como pesquisa
salarial, atuação de gestantes e lactantes em locais
insalubres, utilização do e-Social, pagamentos de
periculosidade e insalubridade, jornada 12x36 diurna
para hospitais e análise das cláusulas das convenções.

SINDIHOSPA

Atua no combate às diferentes infrações
e crimes que podem ocorrer dentro e no
entorno dos hospitais, visando a segurança
do público interno e externo, além do
patrimônio das instituições. Durante 2019,
o grupo compartilhou as melhores práticas,
a partir do levantamento de indicadores
analisando os sinistros ocorridos. Foram
avaliados índices como evasão ao paciente
internado, alegação de furto do funcionário
e paciente, furto ao patrimônio e ameaças
em geral.

PARTICIPANTES
Marlene Castilhos Coutinhos
Clínica São José

Luiz Gustavo Dornelles Martins
Hospital Independência

Ademir Martins
Ecco Salva

Márcio Luis Gayer da Costa
Hospital Mãe de Deus

Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
Grupo Hospitalar Conceição

Marcelo Genro Schutz
Hospital Moinhos de Vento

João Alfredo Reis da Silva
Lígia Ventura
Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Américo Rodrigues Neto
Raquel Tatiana Soares
Hospital São Lucas da PUCRS

Glademir Antonio Bastians
Hospital Divina Providência

Rogério Nabinger
Instituto de Cardiologia

Eduardo Henrique de Franceschi
José Antônio Costa
Hospital Ernesto Dornelles

Além disso, foram debatidas formas
de controles, como controles de chaves
e armários, videomonitoramento, pontos
cegos, integração de novos funcionários
e treinamento dos vigilantes. O comitê
realizou reuniões técnicas com a Secretaria
de Segurança Pública, onde os hospitais
foram convidados a integrar projeto de
efetivação de monitoramento e câmeras
de segurança. No final do ano, ocorreu
encontro com a delegada Roberta Bertoldo
Silva (DAE/DHPP), para alinhamento de
ações, melhoria e agilidade na comunicação
entre o departamento e as instituições.

Viviane Furquim
Santa Casa de Misericórdia
Ana Cristina M. Cardoso
Xavier Advogados

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Desde sua origem há uma década na
Comissão Intersindical de Segurança e Saúde,
dedica-se a estudos para gerenciamentos de
riscos e controles de processos. O ano de 2019
foi marcado por dois grandes workshops, que
abordaram vestiários e áreas de vivência em
EAS e a prevenção e combate a incêndios
em EAS. Ambos reuniram palestrantes
reconhecidos no cenário estadual e nacional.
Ao longo do ano, ocorreram 12 reuniões
ordinárias e extraordinárias para organização
de eventos e discussões de temas. Entre os
assuntos abordados estiveram debates com
base nas análises das solicitações da forçatarefa do Ministério Público do Trabalho,
revisões das normas regulamentadoras,
insalubridade e periculosidade. Foram
discutidos assuntos relacionados ao controle
de segurança e saúde de terceirizados,
sistemas de informação em segurança e
saúde ocupacional e Indicadores de SST.
Desenvolvimento de conteúdo técnico
para laudos judiciais em demandas de
segurança e saúde ocupacional também
esteve em prática, além da troca de
experiências com entidades associativas de
outros estados.
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COORDENADOR
Leandro Nunes
Hospital Mãe de Deus

PARTICIPANTES
Mário Rodrigues dos Santos
Grupo Hospitalar Conceição
José Roberto Dias
Sirlei Batista de Melo
Hospital Cristo Redentor
Ademir Rama
Hospital de Clínicas
de Porto Alegre

Daniel Rodrigues
Hospital Divina
Providência

Alexandre Menezes de Moura
Hospital Nossa Senhora
da Conceição

Júlio César Ferreira
dos Santos
Hospital Ernesto Dornelles

Rodrigo Castro da Silveira

Aramis Mundel
Hospital Moinhos
de Vento

Carlos Luciano Pereira
Santa Casa de Misericórdia

Hospital São Lucas da PUCRS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
Instituído em 2019, surgiu
para criar um ambiente de
colaboração entre as áreas de
Tecnologia da Informação (TI) do
segmento hospitalar, buscando
a troca de conhecimento e
experiências no uso da TI em
saúde.
COORDENADOR

O
grupo
realizou
seis
reuniões no decorrer do ano e
tratou de assuntos referentes
à Certificação Digital para os
funcionários e médicos dos
hospitais. Além disso, trabalhou
no levantamento de informações
das infraestruturas na área de
TI de cada instituição, através
de um questionário criado pelo
comitê. Ocorreu ainda uma visita
técnica ao Hospital Santa Ana,
para conhecer as tecnologias
utilizadas no local.

Rober Wagner Nunes Martins
Santa Casa de Misericórdia

PARTICIPANTES
Vânia Daiane Couto
Diaglaser

Leandro Berezanskyj
Hospital Divina Providência

Márcia Bonini Afonso
Hospital São Lucas da PUCRS

Elias Farina Seadi
Elisabete Conceição Amaral
Ingrid Bracht Lino
Grupo Hospitalar Conceição

Flávio Zamboni
Hospital Ernesto Dornelles

Marcelo Gravana
Instituto de Cardiologia

Bruna Wildner
Hospital Mãe de Deus

Endrigo Mildner
Santa Casa de Misericórdia

Ângela Marcolin
Sérgio Maciel
Hospital de Clínicas
de Porto Alegre

Alessandra Vianna
Rosmari Mocellin
Hospital Moinhos de Vento

R E L A T Ó R I O

A N U A L

S I N D I H O S PA

2 0 1 9

C O M I T Ê S

COORDENADOR
SINDIHOSPA

PARTICIPANTES
Marco Fisch
Grupo Hospitalar Conceição
André Mena Ávila
Valter Ferreira da Silva
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Raul Fernando Weber
Wagner Machado Ribeiro
Hospital Divina Providência

Amaro Neto
Geraldo Aguiar
Luiz Fernando de Aguiar Goulart
Rafael Gustavo Gustavo Gaspar da Silva
Hospital Ernesto Dornelles
Fabrício Dhein
Nairana Fontoura
Pablo Lorenzon
Hospital Mãe de Deus

Vitor Tadeu Ferreira
Hospital Moinhos
de Vento
Robledo Gonsales
da Silva
Hospital São
Lucas da PUCRS
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DETALHE DA ARQUITETURA DA
ANTIGA CERVEJARIA BOPP,
HOJE O SHOPPING TOTAL
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R E L A T Ó R I O

A N U A L

S I N D I H O S PA

2 0 1 9

N Ú C L E O S
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COORDENADOR
Rogério Guaraldi
Recanto da Vó Marlene

COORDENADORA
Adriana Wander
Hospitalar ATS

PARTICIPANTES
Thiago Lopes
Altos do Bela Vista

PARTICIPANTES

Maria Nadir Schunck
Casa de Repouso Bem Viver

Andréia Corrêa
Diaglaser

ALTA SEGURA E
DESOSPITALIZAÇÃO
O grupo surgiu há dois anos para
colaborar com as necessidades e
interesses de todos os níveis de
atenção à saúde, como boas práticas,
transição segura do cuidado e
desospitalização.
O
alinhamento
estratégico
norteou as ações ao longo de 2019.
Dados levantados nos oito hospitais
que integram o Núcleo permitiram
oportunidades de melhoria, ao
comprovar
que
os
processos
de
desospitalização
ainda
são
incipientes e reativos à alta ocupação
ou longa permanência.
As ações envolveram visitas a
outros comitês do Sindicato para
entender as diferentes perspectivas
no contexto de uma alta segura. Tais
oportunidades permitiram identificar
pontos críticos que envolvem a
desospitalização
e,
ao
mesmo
tempo, cumprir com o objetivo de
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disseminação da cultura da transição
do cuidado.
Também
foram
promovidas
reuniões abertas com as operadoras
de saúde Unimed Porto Alegre e Cassi,
aproximando as frentes de trabalho.
Em outubro, ocorreu a 1ª Jornada
de Desospitalização e Transição de
Cuidados, reunindo 120 pessoas na
UniRitter (leia mais na página 20).
A organização do evento incluiu a
realização de encontros e reuniões
para definição criteriosa de nomes e
cases que seriam apresentados.
Em maio de 2020, a jornada terá
sua segunda edição, na AMRIGS.
A
atividade
terá
como
tema
“Interligando a rede de atenção”.
O propósito será disseminar boas
práticas de alta segura no Estado e
no Brasil, reforçando a necessidade
do trabalho em rede para assegurar o
melhor desfecho ao paciente.

Rodrigo Miranda
Essencial Care

RESIDENCIAIS GERIÁTRICOS

Carla Soviero
Hospital Cristo Redentor

O Moderna Idade – Núcleo de Residenciais
Geriátricos do SINDIHOSPA é formado por
empresas do segmento de Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs) que visam
oferecer excelência nos serviços prestados aos
seus hóspedes, buscando o desenvolvimento
e aperfeiçoamento dos estabelecimentos que
atuam na capital gaúcha.

Lisiane Paskulin
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Jéssica Peruzzolo
Hospital Divina Providência
José Celestino Borges Filho
Hospital do Exército
Juliana Oss
Hospital Moinhos de Vento

Em 2019, foram muitas ações voltadas ao
trabalho em prol da qualidade de vida dos
idosos oferecida pelas casas. Foi mantida a
parceria com a ABRAz - Regional RS, levando
informação aos familiares e cuidadores de
pacientes com Alzheimer. No início do ano, o
grupo contratou uma consultoria e desenvolveu
um planejamento estratégico, criando a missão,
visão e valores do Moderna Idade, além de definir
as ações para os meses seguintes.

Ana Paula Fabbris Andreatta
Hospital Nossa Senhora da Conceição
Grasiela Dornelles do Nascimento
Hospital Santa Ana
Débora Marcela Campos
Hospital São Lucas da PUCRS
Clarissa Folle
Hospitalar ATS
Laura Severo da Cunha
Luthier Saúde

O Núcleo apoiou diversos eventos, como
o 2º Simpósio de Qualidade de Vida no
Envelhecimento, lançamento da Cartilha da
Pessoa Idosa e “De Repente 60+”, em parceria
com a Parceiros Voluntários. Em maio, o grupo
esteve na Festa da Rua, tradicional evento do
Bom Fim. Também houve o patrocínio da II
Jornada de Geriatria e Gerontologia do Hospital
de Clínicas, Encontro Nacional da Associação de

Roselie Corcini Pinto
Santa Casa de Misericórdia
André Wajner
SOBRAMH
Marcos Cunha
Solar Anita Residencial Sênior
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Parkinson do RS e Talk Show com Paulo Viana.
Um grupo de empresários esteve em
São Paulo nas feiras Hospitalar, em maio, e
Longevidade, em setembro, compartilhando
com os demais as novidades do setor. Após a
palestra sobre prevenção de quedas (ver mais
na página seguinte), foi criado um subgrupo
para elaborar material específico sobre o
tema, com lançamento em 2020.
Em agosto, foi firmada parceria com a
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa, na Câmara de Vereadores, para
apoiar o Programa de Apadrinhamento Afetivo
de Idosos na capital. No mês do idoso, com a
EPTC e IGG, foi realizado o evento “Desafios da
Mobilidade Segura no Envelhecimento”. Ainda
em outubro, foi lançado o 1º Fórum Nacional
de ILPIs, durante o workshop “ILPIs - Desafios
e tendências”.
Encerrando o ano, o Moderna Idade
realizou um investimento de divulgação
no Google Adwords, visando aumentar a
visibilidade e acessos ao site. Durante 2019,
uma comissão científica atuou na organização
do Fórum, que será a principal atividade do
grupo em 2020.

Cristiano Lisboa Martins
Casas de Belém
Letícia Rafaelli
Nara Ayres
Com-Vivência Residência para Idosos
Alexandre Correa Oliveira
Cuidando em Casa Residencial Geriátrico
Andréa Ketzer Squeff
Renata Haertel Dull Verle
Donna Care Lar do Idoso
Jaqueline Matos
Zuleica Floriani
Egrégora Residencial Geriátrico
Michele Borba Morales
Robson Sodré Morales
Florence Hotelaria Assistida
Maria Jaqueline Linhares
Zenaide Joenck
Multi-Assistencial Serviços de Geriatria
Henri Siegert Chazan
Residencial Pedra Redonda
Filipe Piber
Valdecir Luiz Piber
Residencial Jeito de Viver
Claudine Pugues
Denise Barbosa
Residencial Solar do Guaíba
Marcos Cunha
Solar Anita Residencial Sênior
Júlio Morosino
Luis Tristão Antunes
Villa Argento Residenciais Sênior
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DESTAQUES
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA
CONTRA PESSOAS IDOSAS
Em junho, foi lançada a cartilha da pessoa
idosa. Elaborada pelas instituições que compõem
o Comitê Interinstitucional de Defesa e Proteção
da Pessoa Idosa, apresenta garantias e os direitos
dessa população, além de auxiliar a detectar e
denunciar as formas de violência. No Rio Grande
do Sul, as notificações de violência contra quem
tem mais de 65 anos cresceram 43% em três
anos. A cada quatro horas, um idoso é vítima de
negligência, abandono e até mesmo tortura.

CARTILHA DE RESPEITO À
PESSOA IDOSA
Pequenas atitudes podem fazer você e as pessoas idosas mais
felizes. Respeito, educação e atenção são fundamentais para
trazer o bem a quem tanto nos ensinou e pode ensinar ainda mais.

PREVENÇÃO DE QUEDAS

DESAFIO VOLUNTÁRIO

Em junho, o Moderna Idade promoveu um encontro
sobre prevenção de quedas. A enfermeira Melissa de
Freitas Luzia, do Hospital Ernesto Dornelles, falou sobre
o envelhecimento populacional e os índices de quedas
na população idosa no país, além de dados sobre
acidentes em instituições de longa permanência de
idosos (ILPIs).

Em agosto, o grupo participou do 11º Desafio
Voluntário, em comemoração ao Dia Nacional do
Voluntariado e o Moderna Idade. Promovido pela Rede
Parceiros Voluntários, o evento realizou diversos serviços
de saúde para a população, como aferição de pressão,
teste de glicose, avaliação de saúde bucal e orientações
auditivas.

Em 2018, a Geronto Fair, o SINDIHOSPA e o Moderna Idade
lançaram uma cartilha especial com dicas de respeito e reflexão
sobre as pessoas idosas. O material traz ainda orientações sobre
como denunciar violações aos direitos dessa população.
Utilize o QR Code para conferir a cartilha.

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS
EM ENCONTRO NACIONAL
APADRINHAMENTO AFETIVO DE IDOSOS

Dr. Cristiano Lisboa Martins
representou o Núcleo no 3º Colégio
Nacional de Presidentes de Comissões
dos Direitos da Pessoa Idosa. Durante
o evento, realizado em 07 de junho de
2019, em Belém do Pará, o presidente
da Comissão Especial dos Direitos da
Pessoa Idosa da OAB-RS apresentou
ações e experiências do SINDIHOSPA.
Martins também buscou contribuições
de outras seccionais para avaliação e
possível implementação na regional.
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O vereador Alvoni Medina (PRB) apresentou ao Núcleo o programa de
Apadrinhamento Afetivo de Idosos. A iniciativa, aprovada e sancionada, visa o encontro
de pessoas dispostas a doar seu tempo e afeto para idosos residentes em Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPIs) públicas ou privadas. A proposta foi inspirada em
uma iniciativa espanhola para combater a solidão em entidades de acolhimento.
Os interessados devem procurar os órgãos competentes para fins de legitimação e
ratificação de disponibilidade. O responsável legal ou familiar do idoso e o dirigente da
ILPI deverão autorizar o contato, bem como as eventuais saídas do idoso do residencial.
O padrinho poderá passear com o afilhado em feriados e finais de semana. As visitas
durante a semana serão autorizadas em ocasiões especiais, previamente justificadas.
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FACHADA DO ANTIGO
CINE-THEATRO YPIRANGA,
INAUGURADO EM 1928
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CONVÊNIOS
ASSESSORIA JURÍDICA
Para auxiliar os associados em questões que
envolvem Direito do Trabalho, Societário, Cível e
Tributário, o SINDIHOSPA coloca à disposição o serviço
de assessoria jurídica. São oferecidas gratuitamente
orientações por meio de pareceres, em resposta às
consultas formuladas.

Os atendimentos ocorrem na sede do
Sindicato com a advogada Ana Cristina
Cardoso Quevedo, da Xavier Advogados.
O agendamento pode ser feito pelo
e-mail andreia@sindihospa.com.br.

O Sindicato também mantém a base atualizada
sobre legislação nas áreas da saúde e do Direito
Empresarial, divulgando informativos em canais
próprios. Atua ainda na busca de alternativas para
problemas de autuações da Prefeitura com relação
ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
das clínicas.

Como sindicato patronal, o SINDIHOSPA é responsável pelas negociações
da saúde. Através da Comissão de Negociação de 2019, ocorreram diversas

Os colaboradores das instituições associadas e filiadas
ao SINDIHOSPA contam com diversas vantagens. Em 2019, a
entidade fechou um convênio com o Instituto Brasileiro de
Seleção Pública, buscando qualificar e atender demandas de
gestão de pessoas na área da saúde. Com uma banca com mais
de 300 especialistas em seleções públicas, o IBRASP auxilia
pessoas no seu desenvolvimento e colocação no mercado.

reuniões. Confira abaixo os valores de reajuste do INPC do ano.

DATA-BASE

INPC 2019

Auxiliares/Técnicos em Radiologia

Janeiro

3,43%

Administradores

Abril

4,67%

Engenheiros

Abril

4,67%

Secretários

Abril

4,67%

SINDISAÚDE

Abril

4,67%

Enfermeiros

Maio

5,07%

Técnicos em Segurança do Trabalho

Maio

5,07%

Médicos

Julho

3,31%

Odontólogos

Julho

3,31%

Assistentes Sociais

Agosto

3,16%

Farmacêuticos

Agosto

3,16%

Psicólogos

Agosto

3,16%
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Uma facilidade aliada ao serviço de
qualidade da Digicerti, reconhecida pelos
serviços de excelência em identificação
eletrônica. Para mais informações, entre
em contato pelo telefone (51) 3330.3990.

PARCERIAS TRAZEM DESCONTOS
E VANTAGENS DOS ASSOCIADOS

trabalhistas com profissionais de diferentes categorias que atuam na área
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Em parceria com a Digicerti, o
Sindicato agora é agente certificador,
contando com um ponto de atendimento
para validação dos certificados digitais.
Agora, seu empreendimento pode fazer a
liberação diretamente conosco.

Para ter acesso ao serviço, a empresa deve
estar em dia com suas contribuições.

CONVENÇÕES
COLETIVAS DE TRABALHO

SINDICATO

VALIDE SEU CERTIFICADO
DIGITAL NO SINDIHOSPA

Serviço

A N U A L

S I N D I H O S PA

Além disso, profissionais das empresas associadas podem
ter descontos em cursos de graduação e aperfeiçoamento
em várias instituições. Senac/RS, Instituto de Administração
Hospitalar e Ciências da Saúde (FASAÚDE), Hospital Moinhos de
Vento, Universidade Federal de Ciências da Saúde (UFCSPA) e
Feevale oferecem valores reduzidos na matrícula e/ou para as
mensalidades.

Serviço
Para saber como ter acesso aos benefícios,
o detalhe de cada convênio e outras
informações, entre em contato conosco:
E-mail: eventos@sindihospa.com.br
Telefone: (51) 3330.3990

Associados contam ainda com benefícios em medicina
do trabalho da Pró Work. Os colaboradores têm vantagens
em diversos serviços como exames de admissão, demissão
ou periódicos, realizados por uma empresa com 20 anos de
experiência na área.
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LABELO
SINDICATO E LABELO LANÇAM O
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA DE PRODUTO

O SINDIHOSPA, em parceria com o
LABELO (Laboratórios Especializados em
Eletroeletrônica da PUCRS) e instituições
de saúde de Porto Alegre, lançaram em
dezembro o Programa de Qualificação
Técnica de Produto. A iniciativa visa
avaliar a qualidade e segurança em
materiais médico-hospitalares, buscando
promover o desenvolvimento de
fornecedores, estimular a maleabilidade
no processo de compra e gerar confiança
ao usuário final.
O
evento
contou
com
a
apresentação de cases desenvolvidos
pelos laboratórios. A especialista
Alexandra Schuh mostrou exemplos
de compressas de campo operatório
e o desenvolvimento de um fabricante
de fio de sutura cirúrgico. Em seguida,
Laura de Pauli falou das adversidades
encontradas na inclusão de diferentes
marcas de seringa no uso de uma bomba
de seringa. Além disso, ocorreu visitação
às instalações do LABELO.

HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE
PLANEJAM GERAR ENERGIA A
PARTIR DE RESÍDUOS DA SAÚDE
Estudo do SINDIHOSPA, PUCRS e empresas alemãs
mostra que é possível aproveitar até 75% dos materiais
não-reciclados

“O QTP atuará como um programa
complementar à segurança do paciente,
buscando mitigar os eventos adversos
oriundos desses produtos”, destacou o
diretor-executivo do Sindicato, Tibiriçá
Rodrigues.

O LABELO é o complexo de
Laboratórios Especializados em
Eletroeletrônica da PUCRS. A
instituição atua com calibração de
instrumentos de medição e ensaios
da conformidade para certificação
de produtos.
Há mais de 50 anos trabalhando
na metrologia científica e industrial,
é um dos mais importantes
laboratórios do segmento no
Brasil, contando com acreditação
de organismos de competência
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De todos os resíduos gerados
atualmente pelos hospitais de Porto
Alegre, 85% vão parar em aterros
sanitários do Estado. São cerca de 13
mil toneladas por ano que, por meio
de processos de aproveitamento
térmico, poderiam ser reutilizadas na
forma de energia.

nacional e a projeção de
internacional como referência de
qualidade e confiabilidade.

É o que pretende o SINDIHOSPA
que, recentemente, concluiu um
estudo em parceria com a PUCRS e
as empresas alemãs IBS Technik e
Envitecpro, que atuam na área de
energias renováveis. Os resultados
foram apresentados em novembro,
durante o 3º Encontro Nacional de
Gestão Ambiental, realizado na capital
gaúcha.

Na área da saúde, o
LABELO atua com consumíveis
odonto-médico-hospitalares,
eletromédicos
e
insumos
farmacêuticos,
realizando
diferentes ensaios, de acordo com
as normas do INMETRO, ANVISA,
Underwriters Laboratories, entre
outras acreditações.
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O grupo avaliou a quantidade de
resíduos gerados por 13 hospitais de
Porto Alegre, a destinação, a legislação
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vigente e as potencialidades de
aproveitamento desse material. A
pesquisa mostrou que 75% do que não
é reciclado pode ser transformado em
energia, reduzindo a quantidade que
vai aos aterros para apenas 15%.
“O aproveitamento térmico dos
resíduos hospitalares segue altos
padrões ambientais, reduz o uso de
combustíveis fósseis, gera economia
e permite a eliminação segura sem
risco de propagação de infecções”,
explica Dirk Bludau, diretor da IBS. Ele
foi um dos palestrantes do Encontro,
assim como Silvia Kohlmann, diretora
administrativa da Envitecpro. A
executiva relatou que essa conversão
é uma rotina na Alemanha, onde
existem 68 usinas do tipo.
“Os resíduos geram eletricidade
e vapor que são utilizados pelas

indústrias. O que sobra da incineração
também pode ser usado como
material inerte para construção de
estradas, por exemplo”, afirmou Silvia.
Esse trabalho pode ser feito com
plantas industriais que queimam os
resíduos em grelha ou leito fluidizado
— considerados o estado da arte desse
segmento na Alemanha.
Durante o evento, o estudo
foi apresentado a representantes
dos hospitais, do poder público
e da iniciativa privada. Agora, as
instituições avaliam questões de
licenciamento e buscam parceiros
para financiar o projeto. “Já temos
algumas
empresas
interessadas.
Também estamos buscando linhas de
financiamento. As perspectivas são
positivas”, adianta o presidente do
Sindicato, Henri Siegert Chazan.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
SOLIDARIEDADE E
CIDADANIA PARA
QUEM MAIS PRECISA

Mais uma vez, o SINDIHOSPA fez parte
de campanhas sociais em benefício das
pessoas. Confira as principais ações:

ABRAz
Familiares, profissionais e cuidadores
de pacientes com a doença de Alzheimer
contam com um espaço de informação e
cuidado, numa parceria entre o SINDIHOSPA
e a Associação Brasileira de Alzheimer
(ABRAz) — Regional/RS. Desde 2017, as
entidades promovem encontros quinzenais
com atividades sociais.

DOAÇÃO DE SANGUE

CAMPANHA DO AGASALHO

NATAL SOLIDÁRIO

Durante o período do Carnaval, o
Sindicato realizou uma campanha nas
redes sociais chamando a atenção para
a doação, tendo em vista o aumento de
acidentes de trânsito e a necessidade
de maiores quantidades de sangue.

O SINDIHOSPA foi parte mais
uma vez da iniciativa promovida
pela Prefeitura de Porto Alegre. A
entidade foi posto de arrecadação
de roupas, calçados, cobertores e
alimentos não-perecíveis.

O Moderna Idade realizou uma ação para
arrecadar roupas, alimentos e brinquedos,
que foram doados ao Conselho Municipal
do Idoso e à Paróquia Santa Ana – os quais
distribuíram os itens para entidades e
famílias carentes.

Em 2019, diversos temas foram
trabalhados nas reuniões, como as
contribuições
da
enfermagem,
a
comunicação, mudança para um residencial
geriátrico e o cuidado integral às pessoas
com Alzheimer. Além disso, também
são realizados encontros do Grupo de
Apoio Social Emocional, que traz atenção
específica aos familiares cuidadores.
Um dos principais eventos do ano foi
a “Conversa sobre Alzheimer”, que ocorreu
em 22 de julho. Dezenas de participantes
acompanharam as palestras do psiquiatra
Eduardo Hostyn Sabbi e do jornalista
Fernando Aguzzoli, autor dos livros “Vovô é
um super-herói” e “Quem, eu? Uma avó. Um
neto. Uma lição de vida”.

JOVEM APRENDIZ
O programa Jovem Aprendiz permite uma
mudança significativa na realidade de jovens
em vulnerabilidade social. Com o apoio do
SINDIHOSPA, a iniciativa gera qualificação
profissional e inserção no mercado de
trabalho. E em 2019, não foi diferente.

Ao longo do ano, a ação contribuiu para
formar 63 jovens, dos quais 10 conseguiram
sua efetivação, após a participação em cursos
de auxiliar de alimentação e administrativo
hospitalar. Além das capacitações, em
parceria com o Instituto Leonardo Murialdo
(ILEM), são desenvolvidas ações como oficinas
de currículos, palestras sociais e orientação
profissional para pré-vestibulandos.
A ação é realizada em parceria com
os hospitais Divina Providência, Ernesto
Dornelles, Independência, Moinhos de Vento
e Instituto de Cardiologia, além da Associação
dos Funcionários Públicos do Rio Grande do
Sul (AFPERGS), Clinoson, Diaglaser, Kaplan,
Clínica São José, Sidi e Instituto do Cérebro.
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O último ano foi marcado pela posse
da nova diretoria da ABRAz/RS, para a
gestão 2019-2021. “Nosso compromisso é
manter as atividades junto a familiares e
cuidadores, especialmente os grupos de
apoio”, afirma Eduardo Sabbi, mestre em
Ciências da Saúde e novo presidente da
entidade.

RESULTADOS
DE 2019

63
JOVENS
FORMADOS

10

As atividades trazem conhecimento e
cuidado sobre o Alzheimer para familiares,
profissionais e cuidadores de pacientes.

JOVENS
EFETIVADOS
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O presidente destaca que o trabalho
da Associação auxilia na difusão do
conhecimento e de ferramentas para
melhor lidar com as pessoas com a doença.
“Dessa forma, propiciando o acolhimento
das dificuldades inerentes ao processo de
adoecimento, abre-se a possibilidade de
ter uma melhor qualidade vida, mesmo em
momentos difíceis”, ressalta.
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INTERIOR DA IGREJA DE SANTA

TERESINHA DO MENINO JESUS. O

LOCAL POSSUI UMA SÉRIE DE MURAIS DE
ALDO LOCATELLI E EMILIO SESSA
52
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GRUPO
HOSPITALAR
CONCEIÇÃO
Referência no atendimento do
Sistema Único de Saúde (SUS), o
Grupo Hospitalar Conceição (GHC) é
formado pelos hospitais Conceição,
Criança Conceição, Cristo Redentor e
Fêmina, além da UPA Moacyr Scliar,
de 12 postos de saúde do Serviço de
Saúde Comunitária, de três Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS) e do Centro
de Educação Tecnológica e Pesquisa em
Saúde – Escola GHC.
Vinculada
ao
Ministério
da
Saúde, essa estrutura reconhecida
nacionalmente forma a maior rede
pública de hospitais do Sul do país,
com atendimento 100% SUS. Com uma
oferta de 1.400 leitos, é responsável pela
internação de 54,8 mil gaúchos por ano.

HOSPITAL DE
CLÍNICAS
Uma instituição pública e universitária, integrante da rede de
hospitais universitários do Ministério da Educação (MEC) e vinculada
academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Com vocação para assistência, ensino e pesquisa, busca
permanentemente qualificar processos e inovar em suas ações e serviços
ofertados à comunidade.

Com uma equipe de 9.204
profissionais, o GHC é responsável
por cerca de 1,4 milhão de consultas
e outras 32,4 mil cirurgias anuais. Em
exames, o Grupo contabiliza cerca de
4,4 milhões por ano. A instituição faz
o diagnóstico de mais da metade dos
casos esperados de câncer para a
população de Porto Alegre. Também
é considerada o berçário dos gaúchos,
com cerca de 6,3 mil partos ocorridos
por ano no Conceição e no Fêmina.

Fundado em 1971, é uma das principais referências da assistência
pública da população gaúcha, oferecendo atendimento de excelência
e alta complexidade em amplo rol de especialidades. As atividades
de ensino de graduação e pós-graduação, lado a lado com a UFRGS,
formam gerações de profissionais familiarizados e comprometidos
com as melhores práticas e a humanização. É um dos maiores centros
desenvolvedores de pesquisa em saúde do país, com a produção de
estudos de impacto mundial, e pioneiro na busca de novas tecnologias
para assistência, como o programa de cirurgias robóticas. A qualidade do
Clínicas está disponível também a pacientes de convênios e particulares.

A instituição faz o
diagnóstico de mais
da metade dos casos
esperados de câncer
para a população de
Porto Alegre.

A excelência do HCPA é certificada pela Acreditação Internacional
da Joint Commission International (JCI), conquistada em 2013, de
forma pioneira entre os hospitais universitários brasileiros. A certificação
representa a adequação a padrões internacionais de atendimento,
gestão, infraestrutura e qualificação profissional, com foco na qualidade
e segurança de pacientes e profissionais.

DESTAQUES DO ANO
CENTRO DE HEMATOLOGIA
E ONCOLOGIA
Com previsão de entrega em março de 2021,
a construção do Centro de Hematologia
e Oncologia do GHC, ao lado do Hospital
Conceição, está dentro do cronograma, com
28,35% das obras já concluídas. Atualmente,
a empresa contratada está executando os
revestimentos externos e instalações de
infraestrutura (elétrica, hidráulica, climatização
e gases). O centro irá reunir no mesmo
local unidades de diagnóstico e tratamento
necessárias para o atendimento de pacientes
com câncer, com destaque para a radioterapia,
Além disso, realizará transplantes de medula. O
investimento total é de R$ 80,2 milhões.
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É um dos maiores centros
desenvolvedores de pesquisa em
saúde do país, com a produção
de estudos de impacto mundial

DESTAQUES DO ANO
GESTÃO
A gestão foi o principal foco do GHC em
2019, identificando os pontos a avançar
e aqueles a serem corrigidos. Um dos
pilares trabalhados é a gestão de custos,
especialmente na dispensação de
insumos, onde se espera uma economia
de 30%. Aqui, a reestruturação começa
já na aquisição dos materiais, nos
processos licitatórios, passando pelo
armazenamento até a dispensação
final. Além disso, a gestão de pessoas
também está no radar, com vistas ao
avanço institucional e à qualificação da
assistência, com o redimensionamento
do quadro e a valorização do profissional.
.

PLANO DE CARGOS
E SALÁRIOS
O GHC elaborou seu Plano
de Cargos e Salários,
reivindicação
antiga
na
instituição, que pretende
promover
a
progressão
funcional e dirimir distorções.
A iniciativa prevê a evolução
nas carreiras por meio das
avaliações individuais, bem
como aumentos salariais
sucessivos ao longo dos anos
baseados na antiguidade do
funcionário.

R E L A T Ó R I O
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NOVOS BLOCOS

EVOLUÇÃO CONSTANTE

RECONHECIMENTO

Os dois novos prédios do HCPA
foram oficialmente entregues pelo
consórcio construtor à direção da
instituição em outubro. A obra,
iniciada em 2014, foi realizada no
prazo previsto, sem necessidade
de aditivos financeiros ao contrato.
Além das equipes do hospital, mais
de 4 mil operários trabalharam
diretamente na construção, com um
investimento de aproximadamente
R$ 500 milhões oriundos do
Ministério da Educação. A ocupação
deve iniciar após a obtenção do
Habite-se e do PPCI.

O HCPA conta com um dos maiores
bancos de dados de saúde do país e os
processos para uso destas informações
por pesquisadores foram incrementados,
assim como as áreas de pesquisa foram
expandidas, com alocação de novos
grupos de trabalho. A assistência foi
qualificada através de projetos como Lean
na Emergência, que reduziu o tempo de
permanência de pacientes, a iniciativa
Zero Infecções na UTI e linhas de cuidados
especiais. A gestão educacional avançou
com a informatização e o Clínicas obteve
autorização para criação de cursos de pósgraduação lato sensu.

As medidas e ações praticadas
para manter e incrementar a
excelência do Clínicas foram
reconhecidas pela sociedade.
No decorrer de 2019, a
instituição recebeu prêmios
do
Congresso
Brasileiro
de Segurança do Paciente,
Fehosul - Destaques da Saúde
– Empreendimento 2019 e
Top Of Mind, por ter sido o
hospital mais lembrado pelos
porto-alegrenses na pesquisa
da Revista Amanhã.

S E R V I Ç O S
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O Hospital Divina Providência
prima pelo atendimento
humanizado e acolhedor

HOSPITAL DIVINA
PROVIDÊNCIA

HOSPITAL
ERNESTO
DORNELLES

Faz parte da Rede de Saúde Divina Providência (RSDP),
integrada ainda pelo Hospital Independência (Porto Alegre),
São José (Arroio do Meio), Santa Isabel (Progresso) e
Hospital Estrela (Estrela).

O Hospital completa, em 2020, 58 anos de história e
atuação na saúde gaúcha. A instituição tem uma tradição de
pioneirismo e inovações técnicas na trajetória da medicina
gaúcha e brasileira.

A mantenedora da Rede é a Sociedade Sulina Divina
Providência, que tem na Congregação das Irmãs da Divina
Providência sua inspiração e seu Norte. A RSDP, com mais de
2,4 mil colaboradores e quase 2,9 mil médicos credenciados,
realiza anualmente em torno de 28 mil cirurgias, 86 mil
atendimentos ambulatoriais e 170 mil exames.

Foi o primeiro hospital privado do Rio Grande do Sul a contar
com Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sala híbrida em
bloco cirúrgico e sala de recuperação pós-anestésica. Manteve
o pioneirismo a instituir o primeiro programa de residência
médica do Estado.

Sem fins lucrativos, o Hospital Divina Providência - que
em 2019 completou 50 anos de fundação - assim como
os demais que compõem a Rede, desenvolve suas ações
inspirada no carisma das Irmãs, que dão seu testemunho
de fé, sobretudo aos mais necessitados, com um apoio
apostólico para o cuidado à vida, com ênfase nas obras
de saúde. Dessa forma, além da busca permanente pela
excelência assistencial, o Divina Providência prima pelo
atendimento humanizado e acolhedor.

O hospital manteve o
pioneirismo a instituir o
primeiro programa de
residência médica do Estado.

DESTAQUES DO ANO
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QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO

A taxa de ocupação do Divina Providência
cresceu 2,9% e chegou a 84,5% - 8% a mais que
a realizada pelos hospitais da ANAHP. Houve
maior utilização da capacidade instalada
de leitos hospitalares, do CTI Adulto com
otimização dos leitos cirúrgicos e do fluxo de
captação junto à Emergência e da UTI Neonatal
após início do plantão médico obstétrico.
Isso possibilitou melhor uso das Unidades
de Internação, com maior atuação junto ao
Núcleo Interno de Regulação – especialmente
a partir da mudança do perfil epidemiológico
do 4º andar.

Otimização dos processos de Gestão de Acesso
(Hotelaria/Enfermagem/NIR), garantindo maior
segurança do processo de alta, com maior giro de
leitos e diminuição do intervalo de substituição.
Houve a expansão da equipe de Gestão de
Longa Permanência e Cuidados Paliativos, o
que promoveu um atendimento especializado
ao idoso, em especial na transição do cuidado
na alta do paciente. Como consequência, houve
a redução da taxa de pacientes residentes (com
mais de 90 dias internados) para 0,44% - o que
representou uma queda de 46% em relação ao
ano anterior.

REFORMA DA UTI
Foi realizada a reforma
total da Unidade de
Terapia
Intensiva,
visando
oferecer
maior
conforto
aos
colaboradores e médicos,
aumentar a qualidade
na assistência prestada
aos nossos pacientes
e
seus
familiares/
acompanhantes.

Criação da Central de
Agendamento
integrada,
onde exames e consultas são
agendados conjuntamente
(24h/7 dias por semana) o
que acarretou o crescimento
de 17,3% nos Serviços
de Apoio Diagnóstico e
Terapêutico do HDP.

A N U A L
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Atualmente, o HED é uma instituição de saúde certificada
pela Organização Nacional de Acreditação - ONA e membro da
Associação Nacional dos Hospitais Privados - ANAHP.

DESTAQUES DO ANO

CENTRAL DE
AGENDAMENTO
INTEGRADA

R E L A T Ó R I O

Atento à evolução da área da saúde, o Ernesto Dornelles
criou a primeira Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
do país. E, mais recentemente, em 2018, realizou o primeiro
procedimento de redução de estômago por meio da
gastroplastia endoscópica, em Porto Alegre – reforçando,
assim, sua qualificação no tratamento da obesidade.
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CENTRO DE INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA EM SAÚDE

CENTRO DE ATENÇÃO À
MULHER

RECERTIFICAÇÃO
INTERNACIONAL

Para reforçar a cultura de
inovação, foi dado início ao
Centro de Inovação e Tecnologia
em Saúde HED – CITS,
consolidando uma parceria
inédita do HED com a PUCRS.
Com isso, o hospital amplia as
suas atividades para dentro
do Tecnopuc, um dos maiores
parques tecnológicos do País.

Foi inaugurado o Centro
de Atenção à Mulher
HED – CAMHED, um
serviço voltado para os
cuidados com a saúde
da mulher, dispondo de
várias
especialidades,
entre elas ginecologia,
mastologia, reumatologia
e dermatologia.

O HED conquistou a
Recertificação Internacional
de Centro de Excelência
em
Cirurgia
Bariátrica
pela Sociedade Brasileira
de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica (SBCBM COE).
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Excelência, proximidade e cuidado
com o paciente e a constante
modernização dos serviços são as
diretrizes da instituição

HOSPITAL
MÃE DE DEUS

HOSPITAL
MOINHOS DE VENTO

Atua desde 1979, oferecendo soluções completas em
saúde, diagnóstico e tratamento, com foco em atendimento
humanizado, seguro e centralizado na resolução de cada
caso. Excelência, proximidade e cuidado com o paciente e
a constante modernização dos serviços são as diretrizes da
instituição.

Fundado por imigrantes alemães na década de 1920, o Hospital
Moinhos de Vento tem como missão cuidar de vidas. Os avanços
tecnológicos e a prática médica inovadora o elevaram à condição
de centro de excelência. É reconhecido pelo Ministério da Saúde
como um dos cinco hospitais de excelência do país, sendo o único
da região Sul.

Para melhor atender aos pacientes, conta com uma estrutura
de 327 leitos ativos, área construída de aproximadamente 55
mil m², onde concentra 2.000 equipamentos de tecnologia
avançada, uma equipe de profissionais altamente qualificados
e com experiência clínica, treinados por mais de 2.500 médicos
credenciados.

A instituição afiliou-se em 2013 à Johns Hopkins Medicine
International (JHI) – uma das principais instituições de atenção e
inovação em saúde dos Estados Unidos. Desde 2002, é certificado
pela Joint Commission International (JCI), o mais importante órgão
de acreditação da área de saúde do mundo.
Em 2019, o Hospital Moinhos de Vento foi considerado o 11º
Melhor Hospital da América Latina, segundo o ranking da revista
América Economia Intelligence, ocupando a terceira posição entre
os hospitais brasileiros. A instituição também conquistou o 3º lugar
entre as Melhores Empresas para Trabalhar em Saúde do Brasil, de
acordo com o Great Place to Work, assim como integra o ranking
das Melhores Empresas para Trabalhar do Rio Grande do Sul, na
categoria “Grandes Empresas”.

O hospital é mantido pela instituição filantrópica
Associação Educadora São Carlos, da Congregação das Irmãs
Missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrinianas. Destacase por ser uma instituição com especialização e evolução
permanente, com foco na inovação e na busca da melhor
solução para a saúde de seus pacientes.

DESTAQUES DO ANO

DESTAQUES DO ANO
CERTIFICAÇÕES
Em 2019, o Mãe de Deus foi
novamente certificado pela JCI
- Joint Comission International,
mais importante instituição de
qualidade e segurança assistencial.
Conquistou também acreditação
máxima Nível III pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA).
No mesmo ano, recebeu o Selo
Ouro de acreditação da American
College of Radiology (ACR), pelo
serviço de tomografia por emissão
de pósitrons (PET-CT) — sendo
o segundo hospital a ter essa
certificação, válida por três anos.
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40 ANOS E NOVO
REPOSICIONAMENTO
Celebrando seus 40 anos, o
Mãe de Deus reafirmou uma
parceria histórica com seu
Corpo
Clínico,
buscando
conquistar o mercado de
maneira conjunta, com um
único propósito. Com um
novo posicionamento, deixou
claro o que está por trás de
sua marca e o que caracteriza
a instituição, que é ser
Especializado em Resolver, de
maneira ágil e precisa.

Em 2019, foi considerado do 11º
melhor hospital da América Latina,
sendo o terceiro entre os brasileiros

INAUGURAÇÃO DO CENTRO
DE FERTILIDADE

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2025

Em novembro de 2019, o Hospital Moinhos de
Vento inaugurou o seu Centro de Fertilidade.
O espaço possui três consultórios, salas de
imagem, de cirurgia, dois boxes independentes
de recuperação e três laboratórios – de
reprodução assistida, de processamento
de sêmen e de criopreservação. Os dois
grandes diferenciais são a segurança no
armazenamento de material congelado (óvulos,
espermatozoides e embriões) e atendimento
integrado aos outros serviços da instituição. O
serviço tem foco em pacientes com problemas
de infertilidade, que optam por postergar a
gestação e pela necessidade de preservar os
gametas, caso necessitem se submeter a alguns
tipos de tratamentos, como os oncológicos.

O Hospital Mãe de Deus finalizou seu plano
estratégico para o período 2020 a 2025, com seis
grandes prioridades: fortalecer e potencializar o
vínculo com o Corpo Clínico, de forma que isso se
reflita na oferta; garantir a manutenção e melhoria
constante da qualidade, da segurança e da
experiência do paciente e de seu médico assistente
na instituição; capacidade e coragem de inovar nas
relações com operadoras, de fazer produtos novos e
formar parcerias; ampliar o acesso criando modelos
de relacionando com o mercado, permitindo que
a qualidade assistencial seja acessível por quem
precisa; enfatizar a formação e a capacitação dos
colaboradores, além das lideranças.

R E L A T Ó R I O
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NOVO TRUEBEAM
Por ser um hospital de excelência, o
investimento em tecnologia é uma das
prioridades da instituição. Por isso,
em julho, o Moinhos apresentou o seu
segundo TrueBeam, um acelerador
linear que ajuda no combate ao
câncer. É utilizado nos tratamentos de
radioterapia e radiocirurgia. O principal
diferencial dos equipamentos, que
estão em funcionamento em um dos
centros de Oncologia mais modernos
do Brasil, é monitorar os movimentos
do tumor durante a radioterapia,
aplicando com precisão uma alta dose
de radiação, poupando os tecidos
saudáveis vizinhos ao câncer.

EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
A nova Emergência Pediátrica Elone
Schneider Vontobel foi inaugurada
em maio, ampliando o atendimento
ao público infantil e fortalecendo
o sistema de saúde na capital. O
espaço dispõe de 20 leitos, sendo
10 para observação e 10 para
medicação – e outras duas salas para
urgências. Com aplicação do modelo
americano FastTrack, a média atual
de atendimentos por dia aumentou
70%. O objetivo do sistema é reduzir
a espera, contando com uma equipe
clínica dedicada aos procedimentos
de baixa complexidade. O foco é nos
tratamentos de doenças respiratórias,
oncologia e hematologia.
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HOSPITAL
SÃO LUCAS
DA PUCRS

CLÍNICA PINELASSOCIAÇÃO
ENCARNACIÓN BLAYA

Fundado em 1976 pela União Brasileira de Educação e
Assistência, sociedade civil do Instituto dos Irmãos Maristas
da Província Brasil Sul-Amazônia, o Hospital São Lucas tem
natureza filantrópica, buscando promover a vida através do
ensino, pesquisa e assistência.
Ligado à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul, é considerado um hospital universitário que atua na
formação de diversos profissionais provenientes dos 13 cursos
da saúde das Escolas de Medicina e de Ciências da Saúde e da
Vida da PUCRS - uma das melhores universidades privadas do
país. Fornecendo uma assistência de excelência, certificada
internacionalmente, o HSL é reconhecido por suas atividades
interdisciplinares de assistência, ensino e pesquisa, associadas
a inovação e busca contínua de gestão sustentável. O hospital
conta com um corpo clínico, técnico e docente de alta qualidade
vinculado à PUCRS.
O hospital é reconhecido por suas atividades
interdisciplinares de assistência, ensino e pesquisa, associadas
à inovação e busca contínua de gestão sustentável

O médico francês Philippe Pinel (1745-1826),
considerado o pai da psiquiatria, empresta seu
nome a este centro de referência em saúde mental
e dependência química, fundado em 28 de março de
1960 pelo médico psiquiatra Marcello Blaya Perez.
Uma equipe de médicos psiquiatras e clínicos,
enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, professor
de educação física, entre colaboradores de outras
áreas, torna possível o atendimento ao paciente e sua
família.

O hospital é reconhecido por suas
atividades interdisciplinares de
assistência, ensino e pesquisa,
associadas a inovação e busca
contínua de gestão sustentável

As famílias são orientadas sobre como proceder
nas visitas, com sugestões de tópicos a serem
abordados e formas de interação que respeitem a
recuperação e os sentimentos do paciente.
A Clínica trata maiores de 18 anos e está
organizada em quatro unidades de internação:
Unidades Jurandy Barcelos e Paulo Guedes (para

DESTAQUES DO ANO
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homens) e Unidades Nise da Silveira e Melanie
Klein (para mulheres). Atende transtornos mentais
e dependência química, contando ainda com
atendimento ambulatorial.
As modalidades de terapias oferecidas são
psiquiatria clínica, EMT (Estimulação Magnética
Transcraniana), psicoterapia, terapia de casal e
família, grupos de prevenção a recaídas e grupos
de familiares.

DESTAQUES DO ANO

ACREDITAÇÃO QMENTUM

PARCERIA COM ONCOCLÍNICAS

CAMPUS DA SAÚDE

O Hospital São Lucas começou
2019 recebendo o certificado de
acreditação em nível diamante
pela Qmentum IQG International.
A instituição orienta e monitora os
padrões de alta performance em
qualidade, segurança, governança e
boas práticas assistenciais, utilizando
critérios internacionais com validação
mundial. No Brasil, apenas 100
unidades hospitalares possuem este
reconhecimento. O HSL foi o pioneiro
nessa certificação no sul do Brasil.

O HSL fechou uma parceria inédita com o
Grupo OncoClínicas para o lançamento do
Novo Centro de Oncologia. A novidade marcou
o início do atendimento quimioterápico a
pacientes que não estão internados. Entre
seus destaques, a estrutura dispõe de
equipe multidisciplinar para o atendimento
integrado do paciente, atuando desde o
diagnóstico até o cuidado continuado.
Os profissionais do corpo clínico também
contam com experiência e reconhecimento
internacionais, o que contribui na excelência
assistencial e formação de novos talentos.

Para fechar as ações de 2019, o
projeto Campus da Saúde teve
início e prevê algumas fases
com entregas relevantes para
a sociedade até 2023. O HSL
terá melhorias e qualificação na
infraestrutura de áreas como: Centro
Cirúrgico, Emergência, Obstetrícia,
Internação, UTI pediátrica e o Centro
Interdisciplinar de Saúde. Junto
às reformas e adequações, serão
investidos recursos na aquisição de
novos equipamentos.

R E L A T Ó R I O
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AÇÕES DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO E AO BURNOUT
O número crescente de suicídios no mundo tem chamado muita atenção
para este complexo fenômeno biopsicossocial. Estima-se que no Brasil ocorra
uma morte autoprovocada a cada 45 minutos. O Rio Grande do Sul é o estado
com mais casos no país: em torno de 12 mortes para cada 100 mil habitantes.
A Clínica Pinel tem feito todos os esforços para avaliar, tratar e debater com
a sociedade a questão do suicídio que, sem dúvida, se tornou uma questão
internacional de saúde pública. Entre outras ações que envolveram tanto
público interno quanto externo, em 5 de setembro o psicólogo Edilson
Pastore foi palestrante no evento organizado pelo Ministério Público Federal,
cujo tema foi “Setembro Amarelo: prevenção ao suicídio e ao Burnout”. O
mesmo conteúdo, com foco em avaliação e tratamento, também foi matéria
da Semana Interna de Prevenção de Acidentes da clínica.
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A instituição atende
transtornos mentais e
dependência química,
contando ainda
com atendimento
ambulatorial
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ARTIGO

SAÚDE DIGITAL:
UM GRANDE PASSO PARA
A TRANSFORMAÇÃO
MÁRIO OSCAR STEFFEN
Coordenador do Projeto Saúde
Digital do Pacto Alegre

O Saúde Digital é um dos 32 projetos que
integram o Pacto Alegre. A iniciativa pretende
fazer de Porto Alegre uma referência em processos
digitais na área e integração de dados, assim
como já é em saúde. A primeira ação será criar
um prontuário eletrônico compartilhado entre
hospitais públicos e privados – assim, o cidadão
poderá consultar seus dados de saúde em qualquer
local.

CLÍNICA
SÃO JOSÉ
É
referência
em
atendimento
psiquiátrico na Região Sul do Brasil.
Fundada em 1º de julho de 1934 pelo
psiquiatra Jacintho Godoy e pelo
empresário Álvaro Barcellos, foi precursora
no uso de práticas terapêuticas associadas
a atividades ocupacionais, laborativas e
recreacionais.
Dispõe de modernas instalações
para tratamento adequado às condutas
das diferentes psicopatologias, além de
unidade específica para o tratamento
à dependência química. A estrutura
hospitalar conta com ambulatório e pronto
atendimento psiquiátrico, das 7h às 23h,
oferecendo plantão médico permanente.
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A clínica está localizada em um
ambiente tranquilo, com 80 mil metros
quadrados de área verde, o que favorece
a recuperação do paciente. Para as
demais atividades, há academia de
ginástica, quadra de esportes coberta
e espaço para terapia ocupacional.
Conta também com uma capela para os
momentos de reflexão.
A
equipe
interdisciplinar
é
composta por psiquiatras, psicólogos,
farmacêutico, terapia ocupacional,
nutricionista,
educador
físico,
terapeuta de família, assistente social,
enfermeiros, técnicos em enfermagem
e consultor em dependência química.

Um projeto dessa magnitude exige muita
segurança. Por isso, o acesso aos dados só é
possível após autorização do paciente ou de um
responsável. Está sendo usado como base um
projeto já existente entre a Procempa e a Secretaria
Municipal de Saúde – e o estágio atual é integrar
os dados de hospitais privados. Ernesto Dornelles
e São Lucas estão no projeto piloto, que será
expandido para todas as outras instituições.

Dispõe de modernas
instalações para
tratamento adequado
às condutas
das diferentes
psicopatologias, além
de unidade específica
para o tratamento à
dependência química
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A concepção do projeto passa por comitê
integrado pelo Pacto Alegre e entidades como

SINDIHOSPA, CREMERS, Unimed, ASSESPRO e
Secretaria Municipal da Saúde.
Inovação é uma das bases deste projeto.
Baseado no conceito de cocriação de soluções
para a cidade, o Saúde Digital iniciou em março de
2020 um desafio com dois objetivos: implementar
a integração e melhorar a qualidade dos dados. O
projeto se desenvolve num período de três meses,
resultando na entrega do prontuário digital e do
escopo da qualidade dos dados.
O Pacto Alegre é um movimento da sociedade
civil, organizado a partir do conceito da quádrupla
hélice, que reúne sociedade, academia, poder
público e empresas. Completado um ano em 26
de março de 2020, ele está constituído por mais
de 85 empresas e entidades. A cada semestre, faz
entregas dos projetos que visam transformar Porto
Alegre em uma cidade melhor para o cidadão e
em um hub de inovação de classe mundial, nos
próximos 10 anos.

A primeira ação será criar um prontuário eletrônico compartilhado
entre hospitais públicos e privados – assim, o cidadão poderá
consultar seus dados de saúde em qualquer local.
2 0 1 9
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VILA FLORES, COMPLEXO

ARQUITETÔNICO CONSTRUÍDO ENTRE
1925 E 1928, HOJE SEDE DA ASSOCIAÇÃO
CULTURAL VILA FLORES
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DESTAQUES DO ANO
Ao longo de 2019, o SINDIHOSPA promoveu diversos eventos
de capacitação, levando qualificação profissional aos serviços
de saúde. Além disso, manteve sua participação ativa na
articulação institucional em todos os níveis da federação.

22 de maio
Profissionais reunidos no Sindicato puderam tirar dúvidas
sobre as mudanças trazidas pela Lei de Proteção de
Dados, em palestra oferecida pelo administrador Cassio
Mattos e pela advogada Letícia Batistela.

17 de abril
Em Assembleia Geral, o Conselho de
Administração da entidade aprovou por
unanimidade os demonstrativos financeiros de
2018, bem como a previsão orçamentária para
2019. O grupo também aprovou alterações no
Estatuto Social, visando atualizar e adequar o
texto às novas legislações e contribuições.

22 de maio
Celebrando o Maio Dourado, mês de conscientização
sobre a fibromialgia, um evento gratuito esclareceu
a população sobre o tratamento da doença.
Realizado com o apoio do SINDIHOSPA, o encontro
ocorreu na Amrigs, contando com palestra de
Laurita Castegnaro, diretora da Fibroclínica.

Maio e setembro
Em parceria com o SENAC-RS, o Sindicato
promoveu duas novas turmas do curso
de Boas Práticas para Serviços de
Alimentação. A programação apresentou
conhecimentos e habilidades técnicas
para manipulação de alimentos e
atendimento às legislações vigentes.
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30 de maio
A gestão dos vestiários e áreas de vivências das
instituições de saúde foi discutida em workshop no
SINDIHOSPA. O evento, realizado pelo Comitê de Saúde e
Segurança do Trabalho, abordou otimização de espaço,
conforto e cases de sucesso.

Maio

06 de junho

Ministrado pela coach Kátia Magni, a terceira
turma do Programa de Desenvolvimento de
Líderes capacitou profissionais com interesse em
autodesenvolvimento, trazendo aperfeiçoamento
na competência de liderança.

O curso “Pedestre idoso: caminhar para a mobilidade
segura” integrou o projeto Vida no Trânsito, buscando
oferecer conhecimentos técnicos para profissionais que
atuam com a terceira idade, visando um deslocamento
seguro para essa população na cidade.
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07 de junho
16 de julho

Como um marketplace de nicho pode melhorar a operação
de compras dos estabelecimentos de saúde? Entender essa
questão foi o foco de palestra no Sindicato, que contou com
a participação dos fundadores da empresa Ativo Hospitalar,
Paulo Gil e Cláudio Bringhenti.

No 2º seminário A Evolução da Modernização Trabalhista, o
presidente Henri Siegert Chazan mediou um painel sobre os
impactos e desafios da nova legislação aos empresários. “A
reorganização do sistema teve um impacto significativo para
as relações de trabalho”, avaliou. O evento ocorreu na FIERGS.

18 de junho
O Sindicato foi sede em junho de um workshop
sobre realização profissional. A atividade apresentou
um programa de mentoria de carreira, buscando
desenvolver o potencial e as competências dos
participantes na busca de seus objetivos.

24 de julho
O Vernacare é uma solução que ajuda a reduzir os riscos
de infecção cruzada nos estabelecimentos de saúde,
trazendo ainda sustentabilidade e economia. O sistema foi
apresentado em palestra na sede do Sindicato.

24 a 28 de junho

08 e 09 de agosto

Em parceria com a ASSESSPRO-RS, o SINDIHOSPA
promoveu uma certificação em Lei de Proteção de
Dados voltada aos profissionais de saúde. Durante
cinco dias, gestores do setor puderam ter uma
qualificação completa sobre o tema.

Promovido pela ONG Parceiros Voluntários, com o apoio do
SINDIHOSPA, o seminário De Repente 60+ reuniu um grande
público para discutir protagonismo, saúde e mercado de
trabalho, com muitas experiências e reflexões.

12 de agosto
10 de julho

A cooperação entre o SINDIHOSPA e a Secretaria Estadual da
Saúde foi o tema de reunião-almoço na entidade. Participaram
do encontro integrantes do Conselho de Administração, a
secretária Arita Bergmann, a diretora do Departamento de
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (DAHA), Lisiane Fagundes,
e o diretor de regulação do Estado, Eduardo Elsade.

A segunda edição do Simpósio Qualidade de Vida no
Envelhecimento ocorreu no mês de julho. Em parceria com o
Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS, o encontro discutiu
diferentes temas relacionados à pessoa idosa, como a qualidade
de vida em domicílios coletivos e cuidados no trânsito.
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ACOMPANHE NOSSAS
REDES SOCIAIS

13 e 14 de agosto

Fique por dentro das novidades do SINDIHOSPA em nossas redes! Siga-nos e confira

Henri Chazan reforçou as demandas da saúde durante encontros com
autoridades federais em Brasília. O presidente do Sindicato integrou uma
comitiva de empresários que esteve na capital federal para discutir a MP da
Liberdade Econômica. Na ocasião, esteve reunido com o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, e com os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil,
e Paulo Guedes, da Economia.

as últimas notícias do setor de saúde, eventos, comunicados e outras informações.
Confira abaixo os canais pelos quais você pode nos acompanhar:

07 de novembro
O talk show “Educar para Envelhecer” foi um encontro
descontraído para discutir assuntos como o envelhecimento no
Brasil e mobilidade segura. Cristiano Lisboa Martins, membro do
Núcleo de Residenciais Geriátricos, foi um dos palestrantes do
evento, que ocorreu no Shopping Total.

26 a 28 de novembro
O presidente Henri Chazan participou do Congresso Nacional de
Hospitais Privados (CONAHP), em São Paulo. Um dos mais importantes
eventos do setor na América Latina, reuniu mais de 4.000 líderes do
setor no país e especialistas do exterior. A atividade foi realizada pela
Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp).

FACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

INSTAGRAM

facebook.com/sindihospa

linkedin.com/company/sindihospa

twitter.com/sindihospa_poa

instagram.com/sindihospa

Assine nossa newsletter!
Mais de 10 mil pessoas recebem todos os
meses as principais notícias e informações
sobre eventos desenvolvidos pelo
Sindicato, além de avisos sobre convenções
e contribuições. Entre em contato pelo
e-mail eventos@sindihospa.com.br e peça
sua inclusão em nosso mailing!

12 de dezembro
O workshop “Prevenção e combate a incêndios em estabelecimentos
assistenciais de saúde” reuniu especialistas no Hospital Ernesto Dornelles,
onde foram discutidos aspectos práticos e legais sobre essa questão. Na
avaliação dos palestrantes, investimentos e capacitação são fundamentais
para evitar esse tipo de sinistro.
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NA MÍDIA
O trabalho do SINDIHOSPA foi notícia em alguns dos
principais veículos da imprensa do Rio Grande do Sul.
Confira os destaques de 2019:

Em artigo no Jornal do Comércio, o
presidente Henri Chazan ressaltou
que não é preciso ir longe para
encontrar a excelência na saúde. Ela
está acontecendo em Porto Alegre,
uma referência em gestão, qualidade e
pesquisa no setor.

O workshop “ILPIs - Desafios e tendências em moradias
para idosos” teve como destaque nas discussões o
combate às clínicas geriátricas irregulares. O evento
teve ampla repercussão na mídia, como no Correio
do Povo, Metro e RBS TV - que entrevistou Cristiano
Lisboa Martins, membro do Núcleo de Residenciais
Geriátricos - Moderna Idade.

Em junho, o portal Setor Saúde destacou
a eleição do Conselho de Administração
para a gestão 2019-2022, que reconduziu
Henri Chazan à presidência do Sindicato.

Ao longo de 2019, o SINDIHOSPA
promoveu uma série de jornadas
científicas, reunindo especialistas
de todo o país para discutir temas
de interesse para as instituições de
saúde. Os eventos foram notícia em
diversos veículos de imprensa, como
o Jornal do Comércio (4ª Jornada
Jurídica), Correio do Povo (6ª Jornada
de Estudos sobre Processamento de
Produtos para Saúde) e Setor Saúde
(1ª Jornada de Desospitalização e
Transição de Cuidados).

72

R E L A T Ó R I O

A N U A L

S I N D I H O S PA

A inauguração da nova
sede do Sindicato marcou
uma nova fase para a
entidade, que na ocasião
também celebrou seus 57
anos de história. O fato
foi notícia em diversos
veículos, como a Revista
Expansão.

A participação do secretário especial de Previdência e
Trabalho, Rogério Marinho, foi uma das atrações dos
Seminários de Gestão, promovidos pelo SINDIHOSPA,
FEHOSUL e AHRGS. Sua passagem no evento foi notícia
no Correio do Povo.
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NOME DA INSTITUIÇÃO

SITE

TELEFONE

ENDEREÇO

Clinoson - Diagnóstico por Imagem

clinoson.com.br

3269-7000

Rua Mostardeiro, 265 - Moinhos de Vento

Com Vivência Residencial Geriátrico

residencialcomvivencia.com.br

3029-4050

Rua Coronel Feijó, 429 - Higienópolis

cors.com.br

3019-8787

Av. Senador Tarso Dutra, 10 - Petrópolis

cuidandoemcasa.com.br

3207-9457

diaglaser.com.br

3378-5000

donnacare.com.br

3029-2425

eccosalva.com.br

3333-6000

Av. Cristóvão Colombo, 832 - Floresta

egregorageriatria.com.br

3374-1781

Rua Coronel Camisão, 184 - Higienópolis

essencialcare.com.br

3398-3233

fibroclinica.com.br

98044-3361

Rua São Manoel, 1261/303 - Santana

Florence Hotelaria Assistida

facebook.com/FlorenceHotelaria

3136-7252

Rua Eudoro Berlink, 791 - Auxiliadora

Grupo Hospitalar Conceição

ghc.com.br

3357-2000

Av. Francisco Trein, 596 - Cristo Redentor

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

hcpa.edu.br

3359-8000

Rua Ramiro Barcelos, 2350 - Santa Cecília

TELEFONE

ENDEREÇO

facebook.com/ahpapoa

3242-6700

Av. do Lami, 4488 - Lageado

amars.com.br

3217-3434

Rua Gomes Jardim, 472 - Santana

Altos do Bela Vista Residencial Geriátrico

altosdobelavista.com.br

3061-2225

Av. Quintino Bocaiúva, 1540 - Bela Vista

Casa de Repouso Bem Viver

geriatriabemviver.com.br

3248-4385

Rua Glênio Peres, 120 - Vila Nova

Cuidando em Casa Hotelaria Assistida

casasdebelem.com.br

3516-1937

Av. Heitor Vieira, 187 - Belém Novo

Diaglaser Centro de Diagnóstico e Hospital Dia

vitalis.com.br

3381-2230

Rua Carlos Huber, 60 - Três Figueiras

odontokertesz.com.br

3333-5555

cime.com.br

3232-5952

Rua Itororó, 195 - Menino Deus

citoson.com.br

3228-4061

Rua dos Andradas, 1711 térreo - Centro

AHPA - Associação de Hospitais
de Porto Alegre
AMA - Consulturia e Gestão em Saúde

Casas de Belém Residencial Geriátrico

Centro Geriátrico Vitalis

Centro Odontológico Kertész
CIME - Centro dp Exercício Sistema
de Saúde Mãe de Deus
CITOSON - Serviços Auxiliares
de Diagnóstico Médico
Clínica Pinel - Associação Encarnación Blaya

Clínica Santo Antônio

Clínica São José

Clinionco - Tratamento Integrado do Câncer
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NOME DA INSTITUIÇÃO

SITE

CORS - Centro de Olhos do Rio Grande do Sul

Donna Care Lar de Idosos

Rua Domingos Jose de Almeida,

Ecco Salva

30 sala 201 - Rio Branco

clinicapinel.com.br

3223-7799

Rua Santana, 1455 - Santana

clinicasantoantonio.med.br

3314-5566

Rua Santo Antônio, 767 - Floresta

clinicasaojose.com.br

3320-6620

Av. Prof. Oscar Pereira, 4821 - Cascata

clinionco.com.br

4009-6000

Rua Dona Laura, 226 - Moinhos de Vento
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Egrégora Residencial Geriátrico

Essencial Care Assistência em Saúde

Fibroclínica
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Rua Ildefonso Simões Lopes,
50 - Três Figueiras
Rua Gomes Jardim, 301 - Santana
Rua Teixeira de Freitas,
608 - Santo Antônio

Av. Ipiranga, 7464, Conj.
518 - Jardim Botânico
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NOME DA INSTITUIÇÃO

SITE

TELEFONE

ENDEREÇO

Hospital Divina Providência

divinaprovidencia.org.br/divina/

3320-6000

Rua da Gruta, 145 - Cascata

Hospital Ernesto Dornelles

hed.com.br

3217-2002

Av. Ipiranga, 1801 - Azenha

maededeus.com.br

3230-6000

Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus

hospitalmoinhos.org.br

3314-3434

hospitalsaolucas.pucrs.br

3320-3000

hospitalar-ats.com.br

3269-5000

pucrs.br/inscer

3320-5959

jeitodeviver.com.br

3249-1294

levitars.com.br

3239-9117

luthiersaude.com.br

99860-6308

facebook.com/multiassistencial

3338-9394

Av. Protásio Alves, 7020 - Alto Petrópolis

Neuroevidência

neuroevidencia.com.br

3230-2307

Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus

NUCLIMAGEM - Clínica de
Medicina Nuclear

nuclimagem.com.br

3217-2666

Av. Ipiranga, 1801 3° andar - Azenha

Oncotrata Oncologia Integrativa

oncotrata.com.br

3327-9400

Av. Plínio Brasil Milano, 80 - Auxiliadora

Prevencor

prevencor.com.br

3230-6000

Rua José de Alencar, 286 - Menino Deus

Hospital Mãe de Deus

Hospital Moinhos de Vento

Hospital São Lucas da PUCRS

Hospitalar ATS
InsCer - Instituto do Cérebro
do Rio Grande do Sul
Jeito de Viver EcoMorada Sênior
LEVITA - Pilates, Fisioterapia
e Espaço de Saúde
Luthier Saúde

Multi Assistencial Serviços de Geriatria
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NOME DA INSTITUIÇÃO
Pró Work Medicina do Trabalho

Recanto da Vó Marlene

Rua Ramiro Barcelos, 910
- Moinhos de Vento
Av. Ipiranga, 6690 - Jardim Botânico
Av. Cristóvão Colombo, 545, Prédio
1, 4º e 5º andares - Floresta
Av. Ipiranga, 6690, Prédio

Estr. Cristiano Kraemer, 3111 - Campo Novo

Rua Prof. Ulisses Cabral, 1290,
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Rua dos Andradas, 1781/801 - Centro

3085-0031

Av. Protásio Alves, 3838 - Petrópolis

facebook.com/
geriatriarecantodavomarlene

Residencial Pedra Redonda

residencial.com.br

3323-1300

Av. Coronel Marcos, 1322 - Ipanema

Residencial Rio Branco

geriatriariobranco.com.br

3331-1596

Rua Cônego Viana, 156 - Rio Branco

Residencial Solar do Guaíba

facebook.com/
residencialsolardoguaiba

2112-3858

Av. Guaíba, 10738 - Vila Assunção

santers.com.br

3377-2048

saopietro.com.br

3371-6200

Rua Dom Pedro II, 1379 - Higienópolis

serdil.com.br

3218-1200

Rua São Luís, 96 - Santana

sidiltda.com.br

3230-9168

Av. Ipiranga, 1801, sala 247 - Azenha

solaranita.com.br

3345-3620

Rua Alvarenga, 580 - Boa Vista

clinicatraumato.com.br

3311-2223

Rua Felipe Camarão, 04 - Rio Branco

Villa Argento - Unidade Higienópolis

residencial.villaargento.com.br

3407-0000

Villa Argento - Unidade Passo D’Areia

residencial.villaargento.com.br

3407-0000

Solar Anita Residencial Sênior
TRAUMATO - Clínica de Traumatológia
e Ortopedia Moinhos de Vento
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3028-9744

Rua Grão Pará, 36 - Menino Deus

Sidi Medicina por Imagem

201E - Passo D’Areia

prowork.med.br

3231-0688

Serdil

loja 104 - Auxiliadora

ENDEREÇO

reequilibrio.com.br

São Pietro Saúde

Av. Carlos Gomes, 1610

TELEFONE

Reequilíbrio

Santé Gestão e Assessoria em Saúde

63 - Jardim Botânico

SITE

A S S O C I A D O S

Rua Santa Catarina, 40, sala
701 - Santa Maria Goretti

Rua General Couto de Magalhães,
847 - Higienópolis
Rua Itapeva, 51 - Passo D’Areia
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