Fechamento autorizado. Pode ser aberto pela ECT.

Janeiro a Abril 2015 - Ano 23 - nº 179

DIA DE COMEMORAR A VIDA:

1000

GESTOS DE CARINHO
ESPERANÇAS RENOVADAS
TRANSPLANTES RENAIS REALIZADOS

UM AGRADECIMENTO ESPECIAL À TODAS AS FAMÍLIAS QUE DISSERAM SIM À DOAÇÃO!

EDITORIAL
Os primeiros meses foram repletos
de surpresas e mudanças.
Em nossa matéria principal falamos sobre um dia para
comemorar a vida, pois o Hospital Santa Isabel com o apoio
de uma equipe extremamente competente realizou o milésimo
transplante renal. São 1.000 pessoas que puderam continuar
trilhando os próprios sonhos através do gesto nobre das
famílias doadoras.
Evoluímos também com a inauguração pelo Governador
do Estado de Santa Catarina da reforma e ampliação da
UTI Geral, muito mais moderna e com mais leitos para o
atendimento à comunidade.
A Comissão de Ética de Enfermagem, a Direção Clínica,
Chefias Médicas e Diretoria do CEHOSI (Centro de Estudos),
assim como a ONG Amabel também tiveram novas eleições
com equipes assumindo as gestões. Alguns profissionais
permaneceram e outros assumiram o desafio de executar além
de suas atividades diárias dedicarem-se também a estas novas.
Uma nova página na história do Hospital Santa Isabel
iniciou com a mudança de mantenedora assumida pela
Associação Congregação de Santa Catarina. Irmãs com uma
história muito similar as Irmãs da Divina Providência que
trilham o caminho deixado pelo Pe. Eduardo Micheles. Com
a missão de perpetuar o legado de Madre Regina Protmann,
mobilizando esforços para uma filantropia autossustentável
nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social.
Novas campanhas e projetos como o “Uso Racional
da Água” e o “Vida Saudável” que pretendem incentivar os
colaboradores a viverem de forma mais consciente com mais
qualidade de vida.
Estas e outras matérias
você encontra nesta revista, com
a afirmação de que em meio a
constantes mudanças o Hospital
Santa Isabel mantém o compromisso
de unir a ciência e o carinho para
dedicar-se diariamente a salvar vidas!
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Abertura do Setor da Saúde
no Brasil aos Investimentos
Estrangeiros

Após as telecomunicações, a eletricidade, o petróleo e os portos, o setor de saúde - um dos últimos setores econômicos
brasileiros monopolizados pelo capital nacional - acaba de abrir-se ao capital estrangeiro. A Constituição Brasileira proíbe a
participação direta ou indireta de sociedades ou de capitais estrangeiros nas atividades de assistência à saúde, exceto nos casos
previstos em lei. Algumas leis dispersas permitiam o capital estrangeiro em algumas atividades ligadas à saúde, notadamente nos
planos de saúde privados. A
Lei 8.080/90 sobre o SUS retomava a proibição imposta pela Constituição Federal, autorizando, por sua vez, somente as
doações dos organismos internacionais ligados à ONU, as entidades de cooperação técnica e os financiamentos e empréstimos.
Em 20 de janeiro de 2015, a Lei 13.097 alterou, entre outras, a lei 8.080/90 autorizando os investimentos estrangeiros – inclusive o
controle – na área de saúde no Brasil em diversos setores, como hospitais, clínicas, etc. O término desta proibição é importante para
o desenvolvimento desse setor econômico no Brasil e representa uma oportunidade interessante para os operadores interessados em
atrair investidores estrangeiros. Fonte: migalhas.com.br

Novas regras para cobertura
cesariana pelos planos de saúde

da

A Resolução Normativa/RN nº 368/2015 da ANS
(Agência Nacional de Saúde Suplementar) instituiu novas
regras aos planos de saúde visando reduzir o percentual
de cesarianas desnecessárias e incentivar o parto normal.
Para isso, a principal medida é reforçar a importância dos
partogramas, ou seja, documentos que detalham como
foi o parto. A partir dele é possível saber quais eventuais
complicações justificariam (ou não) as decisões tomadas
pela equipe médica e obstétrica, e se as cesarianas efetuadas
seriam de fato necessárias. Hoje o partograma é obrigatório
no SUS, mas não é tratado com o rigor necessário pelos planos
de saúde. A partir das novas regras, as operadoras dos planos
de saúde só poderão realizar o pagamento dos procedimentos
mediante a apresentação do partograma. Com a fiscalização
e o fortalecimento de sua obrigatoriedade, os profissionais de
saúde terão sempre que esperar a gestante entrar em trabalho
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de parto, desestimulando os nascimentos agendados -- o que
não é recomendável pela OMS. As novas regras passam a valer
a partir de julho deste ano. Fonte: idec.org.br e cartacapital.
com.br

Agora é lei: mãe pode registrar filho no
cartório sem presença do pai

Em vigor desde março, a Lei 13.112/15 equipara mães e
pais quanto à obrigação de registrar o recém-nascido, cabendo
ao pai ou à mãe, sozinhos ou juntos, o dever de fazer o registro
no prazo de 15 dias. Se um dos dois não cumprir a exigência
dentro do período, o outro terá um mês e meio para realizar a
declaração.
Antes, só o pai podia registrar o filho nos primeiros 15
dias desde o nascimento, assumindo a mãe seu lugar somente
se houvesse omissão ou impedimento do pai. Na prática, com
a nova lei, a mãe não terá que esperar 15 dias para registrar a
criança.

Noite de Conquista: Formatura de
Residência Médica
O dia 30 de janeiro foi marcado por uma noite especial,
pois 16 residentes comemoraram com seus familiares, amigos,
supervisores, preceptores, diretores do Hospital Santa Isabel e
autoridades presentes um momento inesquecível: A conclusão da
residência médica!
Um momento para lembrar que valeram a pena os dias de
angústia, incertezas, cansaço e até mesmo exaustão. Que cada
diagnóstico bem realizado, paciente atendido ou vida salva, foi
um passo a mais pelo caminho traçado para a realização de um
sonho.
A cerimônia de formatura contou ainda com a presença
do Doutor Humberto Rebello Narciso – Coordenador do Curso
de Medicina da Universidade Regional de Blumenau e do Dr.
Alexandre Ferreira – Vice Presidente da UNIMED.
Dr. Roberto Benvenutti, coordenador da COREME, falou
em nome da Comissão de Residência Médica parabenizando
os formandos e em seguida ocorreu à entrega dos diplomas
realizados pelo supervisor de cada especialidade.:

• Cirurgia Vascular, pelo Dr. Patrick Cardoso Candemil à
formanda: Lígia Camila Roskowski.
E de Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular à formanda:
Núbia da Silva Nascimento

• Clínica Médica, pela Dra. Marianne Ramos de Lima
e Silva aos formandos: Caroline Uber Ghisi, Fernanda Cristina
Augustinho, João Jesus Fonseca dos Santos, Melissa Bevervanço,
Rafaela Ludwig Lehmkuhl e Vanessa Bonfanti.

As Doutoras Caroline e Luciana em nome dos formandos
prestaram uma linda homenagem aos mestres, pais e amigos
cantando e tocando violão, surpreenderam a todos com muito
talento, realçando a beleza, doçura e emoção presentes na canção.

• Cirurgia Geral, pelo Dr. Mauro Rafael da Igreja aos
formandos: Adriano Schwinden, Camila Corrêa Penedo e Luciana
Arouca.

Após as homenagens foi servido um delicioso jantar e em
seguida muita música e descontração.

• Nefrologia, pela Dra. Denise Rodrigues Simão a
formanda: Ariane Karen de Sousa.
• Neurologia, pelo Dr. Fábio Siquineli a formanda: Nadja
Lissara Tiellet.
• Radiologia, pelo Dr. Marcos Sandrini de Toni aos
formandos: Heloisa Vicentini Sandrini, Jaqueline Hoffmann, Nicole
Martina Testoni
A formanda Dra. Caroline Uber Ghisi proferiu um discurso
em nome dos residentes e o Diretor Administrativo Financeiro, Sr.
Juliano Petters falou em nome do Hospital Santa Isabel.
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Inauguração da Reforma e ampliação
da UTI Geral contou com a presença do
Governador do Estado

Fotos: Cine Foto Carlos (Joca)

Com o aumento dos procedimentos de alta complexidade
que necessitam de acompanhamento nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTI), tornou-se primordial aumentar também o número
de leitos. Em consequência do excesso, a direção do hospital
junto com a Secretaria Municipal de Saúde, Governo do Estado e
deputados, pleiteou a ampliação de 07 leitos na UTI Geral para 20
leitos, ou seja, com a finalização da obra o Hospital Santa Isabel
disponibilizará mais leitos a população.
Os atuais 07 leitos da Unidade Coronariana (coração) e
mais 20 leitos como UTI Geral, totalizam 27 leitos nas Unidades
de Terapia Intensiva do hospital, ressaltando que a obra realizada
contemplou apenas a UTI Geral, os 07 leitos da UTI coronariana
não foram reformados, um sonho, ou projeto, para um futuro
próximo.
A obra iniciada em abril de 2013 envolveu centenas de
profissionais de diferentes áreas, colaboradores do próprio
hospital e terceirizados. A primeira etapa com 14 leitos foi
concluída três meses depois do início da obra.
Com a finalização da segunda etapa e a obra concluída, no
dia 29/01/2015, as 15h00, contanto com a presença do Governador
do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do Secretário
de Estado da Saúde João Paulo Kleinubing e demais autoridades,
colaboradores, médicos, Irmãs e imprensa aconteceu à cerimônia
de inauguração da reforma e ampliação da UTI Geral.
Duas placas foram descerradas, uma conforme rege o
protocolo e a outra especialmente para homenagear e agradecer
aos amigos que desempenharam um importante papel desde
o início do projeto: João Raimundo Colombo, Eduardo Pinho
Moreira, Dr. Dalmo Claro de Oliveira, Tânia Eberhardt e Lúcio
César Dib Botelho.
Irmã Analuzia Schmitz, Diretora Geral do HSI, além
de agradecer ao Governador do Estado, exaltou também a
importância de todos os envolvidos: Equipe Administrativa,
Gestores Municipais, Engenheiros, Arquitetos, Diretores do
Hospital e respectivas equipes, pelo esforço no cumprimento das
responsabilidades de cada um executadas a termo, a fim de que
mais este sonho se tornasse realidade.
O Hospital Santa Isabel conta agora com uma área
total de 867,55m² de UTI, contrastando profundamente com os
290m²que dispunha anteriormente, isto sem contar a área da UTI
Coronariana.
A nova UTI Geral possui um importante diferencial,
pois segue os mais altos padrões com novos equipamentos e
leitos privativos, proporcionando desta forma maior conforto e
humanização, auxiliando ainda mais na recuperação da saúde do
paciente.
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Dia de Comemorar a Vida: Milésimo
Transplante Renal é Realizado
As equipes de Nefrologia e de Urologia do Hospital Santa
Isabel idealizaram e realizaram o primeiro Transplante Renal em
1980, anos depois, na manhã de quinta-feira do dia 22/01/2015,
chegam ao milésimo transplante.
A equipe que realizou o procedimento foi composta
por oito profissionais, dentre médicos cirurgiões Dr. José Carlos
Arenhart e Rodrigo Monnerat, médicos anestesiologistas Marcus
Vinícius Campos Rosa e Lívia Carolina Paulino Bazan, enfermeiro
Diego Augusto de Lima e técnicos de enfermagem Luis Nilson
Moreira, Vanilza Noemia dos Santos Vieira e Cristiana Antunes de
Lima.
O procedimento durou cerca de duas horas devolvendo a
dona Lívia de São Bento do Sul, de 51 anos, motivos para voltar
a sorrir. Tudo isto foi possível pelo gesto nobre presente no ato
de doar da família de um doador de 53 anos de Joinville vítima
de um AVC. Segundo o esposo, Sr. Odemar, Dona Lívia fazia
hemodiálise há 04 anos três vezes por semana durante 4 horas.
Ela sofria muito, tinha dias que ficava de cama, ela sempre teve
muita força e jamais desistiu de lutar pela vida. Ele conta que
quando soube que precisavam vir para Blumenau para iniciar os
preparativos para o transplante levou um susto, mas ficou muito
feliz pela esposa. “Agradeço em nome de toda minha família pela
doação de órgãos desta pessoa que infelizmente nos deixa, mas
que ajudou a salvar vidas!” E finaliza: “Estamos casados há 33 anos
e sei que daqui para frente é vida nova, muito melhor do que
antes, junto de nossos três filhos. Desejo de coração muita saúde

para família do doador!”
Ao ser entrevistado no final do procedimento Dr. José Carlos
Arenhart, chefe do serviço de transplantes dedicou o milésimo
transplante a toda a equipe multidisciplinar comprometida desde
os primórdios quando tudo era muito mais difícil do que nos dias
de hoje e principalmente a todas as famílias doadoras, pois sem a
doação nenhum transplante acontece, nenhuma vida é salva.
Dr. Rodrigo Monnerat muito feliz completou afirmando: “É
para nós um orgulho e satisfação fazer parte desta equipe!”
Citando os dados da Renal Vida, presente em 45 municípios
do Vale do Itajaí só em suas unidades são mais de 600 pacientes
em hemodiálise, gerando quase 8.000 sessões de hemodiálise
mensais. Na lista de espera da associação, 160 pessoas esperam
por um Rim. Por isto o reforço e o apelo pela doação de órgãos,
um gesto de amor, e um sim pela vida que alimenta os sonhos de
milhares de brasileiros.
Para ser um doador de órgãos não é necessário documentar
o desejo, apenas conversar com a sua família, deixando claro a sua
opção e ela será respeitada. Só a família pode autorizar a doação.
O avanço dos transplantes no Brasil é resultado de um
povo consciente, de profissionais altamente capacitados e
comprometidos a salvar vidas. São vidas trabalhando pela vida.
Um agradecimento especial vai para as famílias que
disseram SIM!
Doe órgãos, doe vida.
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HISTÓRIA DO
TRANSPLANTE RENAL
NO HOSPITAL SANTA ISABEL
Na ocasião que se comemora os mil transplantes de rim no Hospital Santa Isabel
repito que o futuro do renal crônico na nossa região foi sonhado pelo Dr. Sylvio Aurélio
Schmitt, que para cumprir sua meta trouxe dois médicos, um Nefrologista e mais um
Urologista. Esse segundo Urologista foi o Dr. Orlando Hugo Praun Júnior, que obstinado
pela ideia acompanhou diversas cirurgias de transplante renal no Hospital de Clínicas da
USP, Hospital Alemão Osvaldo Cruz e Hospital Evangélico de Londrina. O Dr. Orlando foi
responsável pela construção de um centro experimental de transplante renal, onde muitas
cirurgias de implante de rim ocorreram em cães; esse centro experimental se localizava
onde está hoje a Associação Atlética do Hospital Santa Isabel. Esse temperamento
operante e combativo do Dr. Orlando se manifestou em outro momento do hospital
quando se instalou a Enfermaria da FURB.
Dr. Newton Motta que nos ajudou bastante na implantação da hemodiálise, com
confecção dos acessos vasculares, com fístulas quase sempre funcionantes, também
participou do preparo cirúrgico para o transplante renal em Blumenau, mas não quis
participar da cirurgia do primeiro transplante, ocorrida em 30/08/1980, e fez falta, pois o
insucesso cirúrgico foi decorrência de trombose arterial do enxerto, a parte vascular do
procedimento.

Texto:
Dr. Humberto Rebello Narciso.
CREMESC 1147 - RQE 018

Dr. José Carlos Arenhart, nosso cirurgião dos mil transplantes, presente ou
representado neste conjunto, está desde a primeira hora, e não se nega nunca a implantar
um novo rim; assim como seus colegas de especialidade, com quem trabalha. Dr. José
Carlos após concluiu sua Residência Médica no Rio de Janeiro passou algum tempo em
São Paulo, no Hospital de Clínicas da USP, em 1979, quando conheceu o Dr. Itamar de
Oliveira Vieira e o convenceu a vir para Blumenau.
O grupo de Anestesiologia também tem participado ativamente, os Drs. Adolfo
Andrade e Dubes Sônego foram os primeiros da Equipe a se envolverem com transplante
renal, com participações em cirurgias em São Paulo e Londrina.
É importante dizer quão difícil foi a relação com a Chefia Regional do INAMPS,
sediada em Florianópolis, que seguidamente negou autorização para que o transplante
renal fosse realizado no Hospital Santa Isabel, conduta que retardou o credenciamento
para esta atividade, tanto aqui como em Joinville. Como o hospital de Joinville era
o Municipal São José, os prejuízos eram cobertos pelo município, e os transplantes
continuaram lá; enquanto aqui como hospital privado não seria possível o prejuízo, sob
risco de inviabilizar a continuidade da atividade hospitalar como um todo.
O credenciamento pelo SUS, que sucedeu o INAMPS, ocorreu muito por empenho
do Dr. Luiz Eduardo Caminha, como Secretário Municipal de Saúde, que com seu
modo irreverente conseguiu em 1996 o credenciamento do Hospital Santa Isabel para
transplante. Caminha acabou se favorecendo deste seu empenho, anos mais tarde foi
transplantado de fígado no nosso hospital; ele ganhou um fígado e não um rim, mas não
se pode negar que esse credenciamento abriu a perspectiva do Hospital Santa Isabel ser
um centro transplantador de órgãos, referência nacional, atendendo os 293 municípios
catarinenses, inclusive pacientes oriundos de outros estados do Brasil. Além destes dois
tipos de transplantes citados, a instituição realiza transplantes de coração, córneas,
pâncreas, pâncreas-isolado e rim-pâncreas. Para melhor entendimento, entre esses mil
transplantes de rim, há 51 associados a pâncreas, 04 associados a fígado, além de que 03
pacientes que receberam rim tempos após o transplante hepático.
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Exemplos de Fé e Compaixão
As Irmãs Olga, Alzerina, Huberta e Anice foram transferidas no dia 21/02 para Florianópolis, mas antes da transferência, no
dia 16/02, os colaboradores, diretores e demais Irmãs da Comunidade Santa Isabel prepararam uma Missa em Agradecimento pela
dedicação de cada uma delas.
A cerimônia foi marcada por muita emoção, cercada de boas lembranças com histórias repletas de superação, fé e compaixão.
As Irmãs viveram na Comunidade Santa Isabel, no 3º andar, dentro do hospital, onde cada uma delas era responsável por uma
determinada tarefa: Irmã Olga durante muitos anos auxiliou na farmácia e como era ligada desde muito cedo a música, sendo organista
era responsável pelos cantos nas celebrações e da liturgia das missas. Irmã Alzerina era responsável por organizar a área de hotelaria,
cuidando com muito carinho das roupas e da lavanderia da residência das Irmãs, além de auxiliar em tudo que era necessário para o
bom andamento da comunidade religiosa. Irmã Huberta coordenou o Serviço de Cozinha do HSI por muitos anos. Diariamente seguia
para a cozinha do hospital que coordenava, e com a vinda das nutricionistas, a coordenação passou a ser responsabilidade delas.
Mesmo assim, Irmã Huberta auxiliava na cozinha cuidando da alimentação das Irmãs, pacientes e colaboradores. Cumpria sua missão
com silêncio e sempre com um lindo sorriso, cativava a todos. Irmã Anice trabalhou por anos na coordenação da lavanderia do hospital,
mas após sofrer um grave acidente em 1998, não teve mais condições de executar suas funções na lavanderia. Por um tempo passou
a cuidar da lavanderia da comunidade das Irmãs, até a vinda da Irmã Alzerina. Trabalho que fazia com muito prazer, alegria e zelo.
Depois, na medida do possível passou a cuidar do jardim nos fundos do hospital, deixando-o ainda mais belo, cuidando das plantas e
flores com imensa dedicação e ternura, assim como cuidou durante tanto tempo da lavanderia, pois amava tudo o que fazia, até o dia
em que deixou a comunidade.
Ao final da missa elas receberam presentes e uma mensagem de agradecimento quando aos poucos os participantes da
cerimônia foram formando fila, querendo abraça-las e cumprimentá-las para demonstrar a admiração que tem por elas serem seres
humanos que carregam dentro de si a semente da compaixão, compartilhando a fé e a esperança ao se importarem com o sofrimento
alheio.
Ao voltarem para a comunidade foram recebidas pelos familiares, amigos e contaram com um delicioso café organizado pela
direção do hospital.
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CAFÉ DOS
ANIVERSARIANTES
AGORA É TEMÁTICO
O café dos aniversariantes faz parte do GTH – Grupo de Trabalho
de Humanização criado no Hospital Santa Isabel em outubro de 2005
seguindo uma proposta do Ministério da Saúde com a Política Nacional
de Humanização.
O objetivo do evento é valorizar os colaboradores comemorando
com eles esta data tão importante que é o aniversário.
A direção faz questão de participar com uma mensagem de
parabéns e o Padre Capelão com uma bênção especial.
Este ano a equipe organizadora está trabalhando com temas
relacionados à época do ano que o evento de aniversário é realizado.
A comemoração acontece a cada dois meses e os aniversariantes de
janeiro e fevereiro foram prestigiados com uma decoração alegre de
“Carnaval”. Já os aniversariantes de Março e Abril foram recepcionados
com o tema “Outono”.
Além do bolo, pastelão, do presente que este ano foi um
chaveiro personalizado e um dia de folga, na saída do evento puderam
utilizar adereços, ou simplesmente posar para fotos temáticas.
A equipe organizadora promete continuar inovando e trazendo
alegria para os próximos aniversariantes.
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Na foto estão presentes (da esquerda para direita): Irmã Analuzia, Sra. Rosemara, Sr. José Luíz, Ir. Enedina, Ir. Eliza, Ir. Lia e Sr. Antônio.

Hospital Santa Isabel recebe visita de
Gestores da ACSC
No dia 25 e fevereiro, os gestores da Associação
Congregação de Santa Catarina realizaram uma visita especial ao
Hospital Santa Isabel.
Irmã Lia Gregorine, Presidente do Conselho Administrativo,
Sr. José LuizBischuetti, Superintende (responsável pela filantropia),
Sr. Antonio Azevedo, DiretorCorporativo e Sra. Rosimara Aparecida,
Diretora Corporativa de Organização Social de Saúde foram
recebidos pelos membros da direção do Hospital Santa Isabel.

apenas mudanças necessárias de natureza jurídica e contábil. A
intenção foi tranquilizar os presentes, comparando as entidades
que possuem histórias e filosofias muito similares, sendo ambas
filantrópicas e centenárias.
Após a reunião que ocorreu no período da manhã os
gestores continuaram na instituição para a realização de visitas
em alguns setores como a nova ala da UTI Geral inaugurada
recentemente pelo Governador do Estado de Santa Catarina.

Colaboradores e médicos do Corpo Clínico foram
convidados a participar da reunião que aconteceu no auditório
da instituição do HSI para que pudessem conhecer de perto os
integrantes da direção da nova mantenedora, com a oportunidade
de realizar perguntas após a apresentação.

A Associação Congregação de Santa Catarina é
responsável por oferecer serviços de gestão nas áreas da Saúde,
Educação e Assistência Social, contando com 34 casas, presente
em 7 estados, sendo 19 delas na área da saúde que abrangem
desde a atenção primária, secundária até a terciária.

Durante toda a reunião que contou também com a
presença da Sociedade Divina Providência representada pela
Diretora Geral do HSI Ir. Analuzia Schmitz, Diretora Presidente Ir.
Enedina Sachetti e a Diretora Secretária Ir. Maria Eliza de Brida, o
maior objetivo exposto pelas duas mantenedoras foi reafirmar que
a governançaparticipativa irá somar forças, tornando a instituição
ainda mais forte não realizando mudanças internas bruscas,

A partir do dia 1º de abril de 2015, o Hospital Santa Isabel
de Blumenau juntamente com os hospitais Nossa Senhora da
Conceição de Tubarão e São José e Maternidade Chiquinha
Gallotti de Tijucas, passarão a ser administrados pela Associação
Congregação de Santa Catarina, por meio de acordo operacional
firmado entre as duas Instituições.
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Equipe assume o importante papel de
formar a nova gestão da Comissão de Ética
de Enfermagem do HSI

Integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem do HSI e Autoridades

Na manhã de 27 de fevereiro, devido à necessidade de
renovação a cada três anos conforme o regimento, a Coordenadora
da Comissão de Ética do Conselho Regional de Enfermagem de
Santa Catarina (Coren/SC), a Enfermeira Sra. Tânia Soares Rebello,
e a Enfermeira Fiscal do Coren/SC-subseção de Blumenau, Sra.
Francine de Mattos Evaldt, empossaram a nova equipe que passa
a formar a Comissão de Ética de Enfermagem (CEEn), constituída
por cinco enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem.
A cerimônia contou ainda com a presença da Vice
Coordenadora do Núcleo da Aben/SC, Enfermeira Ana Flávia
Mariano Bailone Álvares Leite, a Diretora de Enfermagem
Enfermeira Márcia Regina Fidauza, o Diretor Administrativo
Financeiro Sr. Juliano Petters e demais profissionais da Instituição
que foram prestigiar e desejar boas energias a nova comissão.
Segundo o Enfermeiro Clovis Fernando Darolt, Presidente
reeleito da Comissão de Ética de Enfermagem durante discurso da
posse: - “Os desafios são grandes, mas com determinação, foco e
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objetivos se atingem grandes resultados!”
O objetivo principal dessa Comissão é o de atender os
profissionais de Enfermagem em todas as áreas de trabalho
da entidade, inclusive no que se refere aos aspectos éticos
do exercício da profissão, assessorar e orientar a diretoria de
Enfermagem, membros da equipe, clientes, familiares e demais
interessados, averiguando denúncias ou fatos antiéticos que
tenha conhecimento, realizando os devidos encaminhamentos.
Anualmente realiza cronograma de ações para que todos
os profissionais sejam envolvidos e contagiados de maneira
positiva a desenvolver suas atividades voltadas para o código de
deontologia, sempre buscando divulgar e viabilizar crescimento
positivo para seus profissionais incentivando a humanização
no ambiente de trabalho. É imprescindível na área da Saúde a
educação para a ética nas relações entre as pessoas, sem a qual
não é possível realizar a missão que assumiram com essa escolha
profissional.

Clovis Fernando Darolt - Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem do HSI e Tânia
Soares Rebello, Coordenadora do Coren/SC.

HSI Realiza Cerimônia de Posse da Nova
Diretoria Clínica, Chefias Médicas e Diretoria
do CEHOSI
Fotos: Cine Foto Carlos (Joca)

Mesa de Honra

O Hospital Santa Isabel realizou no dia 04/03/2015 as 19h30 no Salão Cristal
do Hotel Plaza Blumenau a cerimônia de Posse dos novos Diretores Clínicos, Chefias
Médicas e Diretoria do CEHOSI (Centro de Estudos do Hospital Santa Isabel).
A mesa de honra foi composta por Irmã Analuzia Schmitz – Diretora Geral do
Hospital Santa Isabel, Dr. Andrigo José Beber - Diretor Geral da Secretaria Municipal

Dra. Jaqueline Akemi Okada e Dra. Marianne Ramos de Lima e Silva - Gestão 2015/2017.

de Saúde representando Napoleão Bernardes
- Prefeito Municipal de Blumenau, Dr. Roberto
Büechele, representando o Dr. Tanaro Pereira
Bez, Presidente do Conselho Regional de
Medicina do Estado de Santa Catarina, Dr.
João Natel Polônio Machado – Reitor da
Universidade Regional de Blumenau, Dr. Patrick
Cardoso Candemil, representando o Dr. Rafael
Klee de Vasconcelos, Presidente da Associação
Catarinense de Medicina e Dr. Rodrigo Duarte
Perez – Diretor Técnico do Hospital Santa Isabel.
Além das autoridades citadas a
cerimônia contou também com a presença
das Irmãs da Comunidade Religiosa Santa
Isabel, os diretores da instituição Juliano
Petters (Administrativo Financeiro), Márcia
Regina Fidauza (Enfermagem), Maria Luiza
Sônego (Hotelaria Hospitalar), Lúcia Maria
Pires Dobuchak – Presidente da AMABEL, Maria
de Lourdes França Gomes representando
o Voluntariado da Saúde, Irmã Ana Besel –
Diretora do Colégio Sagrada Família, Isabel
Cristina Casarin – Gerente Geral do Hospital
Santo Antônio, Fernando Vargas Garcia –
Diretor Técnico do Hospital Santo Antônio, Dr.
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Mário Celso Schmitt – Diretor Médico do Hospital Santa Catarina,
Dr. John Ediney dos Santos - Conselheiro de Administração
representando a Unimed, Sr. Norival Becker – Supervisor
Operacional da Servmed Saúde e demais médicos, colaboradores,
familiares dos empossados e dos homenageados.
Após a execução do Hino Nacional, o atual Diretor Clínico
do HSI, Dr. Walter Roque Teixeira, acompanhado do Vice-Diretor
Clínico Dr. Alexandre José Ferreira, prestaram uma homenagem
a todos os membros do conselho médico, chefias de serviços,
membros do Conselho de Ética Médica e da Comissão de Admissão.
Dr. Walter exaltou a importância de cada comissão, chefia
e conselho e com a ajuda do Dr. Alexandre entregaram um
certificado para cada um que se dedicou durante a gestão Março
de 2013-Março 2015. “Este certificado que lhes entregamos
agora é de todo coração, um agradecimento por toda a ajuda que
tivemos durante a nossa gestão.” Comentou Dr. Walter.
Nas palavras do Dr. Alexandre: “Walter e eu estamos
encerrando uma fase, as Irmãs estão passando o Hospital e
nós somos os últimos a representar esta função tendo como
mantenedora a Sociedade Divina Providência.” E continuou: “Walter
abraçou a diretoria clínica com a mente e o coração. Agradeço
a todos os colegas, a Irmã Analuzia Schmitz, ao Juliano Petters.”
Segundo Dr. Alexandre, o que mais chamou a atenção durante a
reunião para falar da nova mantenedora, foi a humildade das Irmãs
ao afirmar que o Hospital Santa Isabel não é da Sociedade Divina
Providência, nem das Irmãs, pois é da comunidade! Ele agradeceu
a todas as Irmãs que deixaram o hospital moderno desde 1909,
há 106 anos.
Dr. Walter reafirmou as palavras de agradecimento do
Dr. Alexandre ressaltando o desprendimento das Irmãs da SDP.
Agradeceu novamente a todos que o acompanharam durante a
gestão e em especial a Dra. Marianne e Dra. Jaqueline por terem
aceitado este novo desafio, desejando que seja tão gratificante
para elas quanto foi para ele. Dr. Walter citou com carinho o
nome dos diretores e de vários colaboradores que o auxiliaram
no decorrer destes dois anos, como a comunicação do hospital, o
Carlinhos e as secretárias da direção, lembrando-se dos sorrisos
que sempre o acolheram ao entrar na diretoria.
Dr. Marcos Sandrini de Toni, proferiu algumas palavras
de agradecimento aos colegas que participaram do Centro de
Estudos (CEHOSI), desejou as boas vindas aos novos e repassou a
presidência ao Dr. Fábio Siquineli.
Dra. Marianne Ramos de Lima e Silva que está há 20
anos na instituição e Dra. Jaqueline Akemi Okada presente há
16 anos assumiram o cargo de Diretora e Vice-Diretora Clínica
respectivamente na gestão 2015/2017.

Dra. Marianne se pronunciou afirmando que a chance da
vida profissional dela foi obtida na instituição: “Tive aqui no HSI
todas as chances de crescer, obrigada por confiarem em mim.”
Dra. Marianne foi a primeira mulher chefe da UTI Geral, a primeira
mulher Diretora Técnica e agora se torna a primeira mulher
Diretora Clínica. “Me emociono muito, tenho muita alegria de
fazer parte do Hospital Santa Isabel”, afirmou Dra. Marianne com
a voz já embargada. Citou a excelente gestão realizada por Dr.
Walter, mencionando que possui um desafio muito grande pela
frente.
“Agora nós começamos um novo ciclo, não somos apenas
as primeiras mulheres, mas também as primeiras desta nova etapa.”
Declarou Dra. Marianne agradecendo também a Sociedade Divina
Providência pela confiança que depositou nela e em especial a
Irmã Analuzia Schmitz que com a característica serenidade sempre
presente a ensinou muito no tempo em que a mesma foi Diretora
Técnica. Finalizou o discurso de posse afirmando: “Agradeço a
vocês diretores e chefes, confio em vocês, conto com vocês e com
Deus que me sustenta e me mantém aqui!”
Irmã Analuzia iniciou seu discurso com as sábias palavras
de um trecho extraído da bíblia: “NOVO COMEÇO, NOVAS
ESPERANÇAS, NOVOS DESAFIOS. DEUS É O INVENTOR DO
NOVO “EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS.” (AP. 21,5)”. Ela
menciona a importância do trabalho realizado por Dr. Walter e
Dr. Alexandre, deixando registrado na história do Hospital Santa
Isabel um testemunho de serviço da mais alta qualidade e doação
diante dos desafios que assumiram desempenhando de forma
tão brilhante seus cargos no período de março de 2013 a março
de 2015. Trabalho este que deixou marcas profundas e muitos
desafios para a nova direção poder dar continuidade. Nas palavras
da Irmã Analuzia: “Inicia-se um novo começo no Hospital Santa
Isabel. É um momento histórico e único e devemos olhá-lo com
muita gratidão.” Para a nova diretoria clínica Dra. Marianne e Dra.
Jaqueline que abrem a página desta nova história, Irmã Analuzia,
pede a Deus que as ilumine e conduza seus passos.
Ao final do discurso Irmã Analuzia, Diretora Geral e
também o Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Juliano Petters
entregaram uma placa de agradecimento ao Dr. Walter e outra
ao Dr. Alexandre. A Diretora de Hotelaria Hospitalar Maria Luiza
Sônego e a Diretora de Enfermagem Márcia Regina Fidauza
entregaram flores representando o carinho e a amizade que o
hospital tem por elas, Sras. Kátia Poeta Teixeira e Tânia Maria do
Amaral Ferreira às esposas dos respectivos homenageados.
Após o término da cerimônia todos os presentes foram
convidados a participar de um delicioso coquetel.

Da Esquerda para direita: Maria Luiza Sônego, Kátia Poeta Teixeira, Márcia Regina
Fidauza e Tânia Maria do Amaral Ferreira.

Da Esquerda para direita: Irmã Analuzia Schmitz, Dr. Walter Roque Teixeira, Dr.
Alexandre José Ferreira e Juliano Petters.
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“Humanização e Qualidade nos
Serviços de Saúde” Tema Abordado
no VI Simpósio de Saúde Organizado
pelo Cocien do HSI
Dando continuidade ao evento, a cerimonialista anunciou
o 1º palestrante do Simpósio: Jorge Trevisol com a palestra “Amor,
mística e Angústia”. Trevisol é formado em Filosofia, Teologia e
Psicologia. Tem mestrados em Psicologia e Espiritualidade pela
Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma – Itália. Doutor em
Educação pela PUC de Porto Alegre, psicoterapeuta, escritor, cantor
e compositor. Jorge iniciou a palestra com uma de suas canções e
de forma carismática conduziu a palestra usando de experiências
próprias para passar a mensagem aos ouvintes. “O distraído
não cobra da vida um sentido”. Segundo o palestrante, vivemos
atualmente em um mundo cheio de regras, horários, e um estilo
de vida metódico. É necessário encontrar a cura espiritualmente
para que profissionais da saúde possam realizar seu trabalho com
precisão, pois conforme a afirmação de Trevisol, “ninguém leva
alguém onde nunca se foi”. Jorge enfatiza em vários momentos
da palestra que todos devem ter um caminho a seguir, pois nossa
alma se alimenta de significados e as nossas mãos falam o que o
coração sente. Finaliza concluindo que “humanizar é interpretar
nossos atos, é dar significado, pois não nascemos humanos, são
nossas atitudes no decorrer da vida que nos tornam um”.
Eliane Wanser, atuando como cerimonialista realizou a
abertura do 2º dia do Simpósio (19/03) dando as boas-vindas
a todos e anunciando o primeiro palestrante do dia: Dalmir
Sant’Anna, premiado nos últimos anos pelo SBT e pela Record
News recebendo o prêmio “Palestrante Destaque Empreendedor”.
Conquistou Mestrado em Administração de Empresas, Pósgraduado em gestão de pessoas, em Magistério Superior e
Bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. O
tema da palestra foi “Comprometimento como relevante fator
A Comissão Científica do Hospital Santa Isabel realizou o
VI Simpósio de Saúde que neste ano estudou e debateu sobre o
tema: “Humanização e Qualidade nos Serviços de Saúde”
“A palavra “humanizar” é imprescindível, já que estamos
presentes nos momentos de maior fragilidade dos seres
humanos, e muitas vezes estes se encontram em situações de
plena dependência da equipe de enfermagem para realizar
suas necessidades humanas básicas.” Comenta a Diretora de
Enfermagem Márcia Regina Fidauza que conduziu o Simpósio
junto com a equipe de Comissão Científica – COCIEN.
O evento foi realizado entre os dias 18 e 19 de março de
2015 no Auditório da Faculdade de Tecnologia do SENAC em
Blumenau – SC, aberto a todos os profissionais da área da saúde.
No primeiro dia do Simpósio, durante a recepção e
entrega de materiais aos participantes, houve a apresentação do
Coral “Cantando pela Vida” que tornou o ambiente mais leve e
descontraído. Após todos já estarem acomodados no auditório,
a cerimonialista da noite, Rudiléia Mara Schaefer Borges de
Jesus agradeceu ao coral dando início a abertura do VI Simpósio
anunciando os membros para compor a mesa de autoridades.
Todos deram uma breve palavra parabenizando à equipe
organizadora do evento e enaltecendo a importância do tema
entre os profissionais da saúde.
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de diferenciação”. Dalmir realizou uma palestra divertida, com
dinâmicas e repleta de reflexões: “Tem pessoas trabalhando com
menos brilho nos olhos, menos amor. Não há como ser mais ou
menos feliz, quando falamos mais ou menos, passamos menos
credibilidade, quando expressamos mais ou menos, não estamos
acreditando.” Para ele o compromisso de todos que participaram
do Simpósio é entender que a humanização é feita por pessoas, a
grandiosidade é perceber que a vida está sempre em movimento,
não se deixando influenciar por pessoas negativas, tendo
determinação, ou seja, menos discurso e mais ação.
“Life Coaching: O que está te impedindo agora de ter a
vida que deseja?”, foi a segunda palestra do dia, ministrada por
Sônia Remor, Economista, Empresária, Superintendente na SDP,
Consultora em Gestão de Negócios, Professional Coach, Master
Coach Financeira, Analista Comportamental, Palestrante e
Treinadora com foco em performance de vida, carreira e negócios,
com 13 anos de experiência. Sonia inicia a palestra citando a própria
vida, sendo ela uma “buscadora” que descobriu que durante a
vida teremos muitas inquietações, otimistas e pessimistas que
ficam “brigando” em um diálogo interno dentro de cada um de
nós. Para a palestrante quando as pessoas sentem que a vida
não vai para frente e os sonhos ficam somente nas ideias, falta
clareza e/ ou foco nos objetivos e metas da vida. A vida pode
ser vivida com cada um construindo a sua própria roda da vida,
com áreas essenciais, mas é importante saber qual área precisa
de mais atenção em determinado momento, pois conhecendo a
própria roda é possível criar conexões sobre o que pensa, sente
e o que fazer com isto estimulando desta forma a capacidade de
agir. Com dinâmicas em grupo e extrema sensibilidade Sônia fez
todos questionarem a si mesmos, auxiliando os participantes a
se autodescobrirem, dando inclusive dicas de passos essenciais e
necessários para que cada um se torne mais consciente.
Após o almoço, no período da tarde, as psicólogas do
HSI realizaram uma dinâmica de grupo, que pode ser percebida
como alegre e descontraída, no estilo “batata quente” onde os
participantes que enfrentaram o desafio de permanecer com a
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caixa, mesmo tendo a oportunidade de repassá-la a outros, foram
surpreendidos não com um castigo, mas sim com um presente!
Deixando a valiosa lição de que vale a pena enfrentar os desafios
que a vida nos propõe, pois o final pode nos surpreender de forma
muitas vezes positiva.
Josiane Vivian, Bacharel em Administração de Empresas,
Especialista em Administração Hospitalar, Professora de PósGraduação, Avaliadora Líder do Sistema Brasileiro de Acreditação/
ONA, Integrante do Comitê de Revisões Técnicas da ONA,
Superintendente do IPASS, ministrou a palestra sobre “Acreditação
Hospitalar”, contando sobre os desafios enfrentados pela área
da saúde nas Américas. Para Joseane o grande diferencial de
uma organização é a possibilidade de repetir um desempenho
várias vezes, com a mesma consistência. Tratar os clientes como
únicos e especiais, mesmo em situações adversas, o cliente é o
mais importante. “Estamos em um novo cenário, temos que ter
capacidade de adaptação.” Explicou que a Acreditação constitui
essencialmente um programa de educação continuada e jamais,
uma forma de fiscalização. Segue um manual, mas trabalha com
as características de cada instituição, pois não é prescritivo. Os
presentes puderam inclusive entender o significado da Acreditação
enquanto ferramenta de gestão: “As pessoas não precisam de um
selo, um certificado para iniciar a trabalhar com qualidade, devem
fazer o processo de qualidade para elas mesmas, não apenas para
a equipe avaliadora.” E continua afirmando: “Fazer certo todos os
dias, sem que ninguém esteja olhando, fazer para o paciente, pois
qualidade não se compra, se constrói!” E finaliza: “A qualidade é
uma construção conjunta, o certificado é a coroação do trabalho
de vocês, que são um time.”
Fabrízio Rosso, Administrador Hospitalar, Mestre em
Recursos Humanos e Sócio Diretor Executivo da Fator RH,
palestrou sobre a “Gestão ou Indigestão de pessoas? Ferramentas
para líderes na saúde”. Fabrízio afirma citando David Ulrich,
a maior autoridade em liderança e Recursos Humanos do
mundo que: “Neste novo século o grande papel do RH não é
fazer mudanças, mas preparar as pessoas para ela”. É preciso
desenvolver as competências, pois com melhores líderes haverão
mais funcionários comprometidos e engajados. “Quando o
funcionário olha para o líder, ele vê o hospital inteiro”, comenta.
Por isto é tão importante que o setor de Recursos Humanos tenha
mais foco e crie mais estratégias, deixe de ser um RH Operacional
e se torne um RH Estratégico, com perfil de cada cargo e gestão
por competências. A Gestão em tempos difíceis deve ser focada na
qualidade fortalecendo as competências, desta forma é possível
superar o fato de ter menos recursos, menos funcionários ou lidar
com um custo reduzido, basta fazer bem feito da primeira vez,
utilizar sempre as melhores estratégias, portanto não é milagre,
é gestão. Fabrízio fez os participantes do Simpósio interagirem
lançando um desafio e pedindo que eles analisassem se aceitariam
ou não e quais as estratégias sugeridas para o caso de aceitarem.
Após todos decidirem se aceitariam ou não o desafio, Fabrízio
comentou: “Tudo parece impossível até alguém chegar lá e provar
o contrário. Estratégia é olhar o que todo mundo vê e pensar o
que ninguém nunca pensou.” E complementa: “O impossível tem
que ser eliminado do vocabulário de um gestor, um líder que
não acompanha o desempenho de seus colaboradores não está
preparado para ser líder.”
Márcia Regina Fidauza, Diretora de Enfermagem do
Hospital Santa Isabel e líder do COCIEN encerrou o VI Simpósio
entregando a Eliane Wanser uma lembrança dos organizadores
como forma de agradecimento por toda a dedicação dispensada
antes e durante o evento. Márcia desejou que todos tivessem
sido tocados de forma positiva ao participarem das palestras:
“Sairemos daqui pessoas diferentes, que vocês saiam deste
Simpósio repensando a vida pessoal e profissional.” E continuou:
“Nós somos cercados de Anjos: Equipe de Enfermagem, Técnicos,
Auxiliares, Equipe Administrativa, Médicos, Direção, Irmãs!”

HSI Recebe Alunos do Curso de
Pós Graduação em Fisioterapia
Cardiorrespiratória

O curso de Pós Graduação
em Fisioterapia Cardiorrespiratória
Adulto e Pediátrica oferecido pela
Universidade Inspirar de Curitiba é
coordenado pelo fisioterapeuta Yuri
Currlin Góss, parceiro do Hospital
Santa Isabel. O curso possui carga
horária total de 375 horas e os
encontros acontecem no Auditório do
Centro de Estudos do HSI uma vez por
mês as sextas, sábados e domingos.
O Dia 20 de março foi realizado o
primeiro encontro e segundo Yuri esta
pós-graduação veio para atender a
uma demanda importante do mercado
que exige profissionais altamente
qualificados, pois capacita estes
fisioterapeutas para atender pacientes
portadores de disfunções cardíacas e
respiratórias, em ambiente hospitalar e
também ambulatorial.

Nova Página na História do HSI:
Parceria com a Associação Congregação de
Santa Catarina
Nesta quarta-feira, 01 de
abril de 2015, o Hospital Santa
Isabel passou a ser administrado
pela Associação Congregação
de Santa Catarina, por meio de
acordo operacional firmado entre
as Instituições. O dia deste marco
histórico começou com uma
celebração em todas as Casas
da Associação estabelecidas no
Brasil para dar início às atividades
de parceria entre a SDP e a
ACSC. A celebração contou com
a presença dos colaboradores,
médicos
e
diretores
do
Hospital Santa Isabel, irmãs
da Divina Providência e de um
representante da Congregação
de Santa Catarina, Sr. Antônio
Carlos Nunes de Azevedo.
Durante a celebração
houve uma breve leitura histórica
sobre o Padre Eduardo Michelis,
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Fundador da Congregação das Irmãs da Divina Providência que
nasceu em 1813, em Müster, na Alemanha. Bem como foi lido um
relato sobre a vida da Madre Regina Protmann, que nasceu em 1552
na cidade de Braunsberg, na Alemanha (hoje Braniewo, Polônia)
que fundou a Congregação das Irmãs de Santa Catarina.
Para finalizar a celebração a Irmã Maria Elisa De Brida,
Coordenadora Provincial da SDP, em gravação agradeceu a todos

as pessoas que colaboraram e continuam colaborando na “nobre
missão de defender e promover a vida, na área da saúde”. A
Irmã Lia Gregorine, Presidente da ACSC, saudou o Santa Isabel
afirmando que o Hospital é “um presente de Deus trazido pelas
mãos de nossas doadoras, Irmãs da Divina Providência”.
Texto: Philipe Oliveira
Fotos: Letícia Venera

Brigada de Emergência: Preparo
para Salvar Vidas
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Depois de um tempo desativada, em 2014 a
Brigada de Emergência do HSI através da iniciativa da
Segurança do Trabalho com o apoio da Direção foi
reconstituída. O objetivo dessa equipe de brigada é
combater o fogo, auxiliar o abandono de área, socorrer
as vítimas, caso houver, ou demais sinistros, prestando os
primeiros atendimentos no local, enquanto as entidades
externas estão a caminho.
A técnica de Segurança do Trabalho, Luciane
Froner, realizou um curso de bombeiro profissional
civil para treinar os integrantes, que após formados
recebem o título de brigadistas. Os demais profissionais
do Setor de Segurança do Trabalho também participam
como instrutores em temas variados. O primeiro grupo
foi composto por 45 profissionais de diferentes áreas
escolhidos pelos coordenadores dos respectivos setores.
Reuniões mensais são realizadas com aulas teóricas
para que o grupo se familiarize com os equipamentos
e procedimentos, assim como treinamentos com
simulações constantes para que eles saibam tomar a
melhor decisão nos momentos de risco.
No mês de abril comemoraram 1 ano de
atividade, orgulhosos por fazerem parte de uma equipe
que se prepara para salvar vidas!

Colaboradores, Irmãs e Voluntários
Participaram de Seminário sobre
Relações Humanas
Colaboradores, Irmãs, integrantes das Equipes de Voluntariado da Saúde e
Pastoral da Saúde do Hospital Santa Isabel participaram do 6º Seminário do Projeto
de Formação dos Colaboradores, oferecido pelas Irmãs da Divina Providência, no
Provincialado em Florianópolis. O Seminário foi realizado no dia 07 de abril e contou
com a participação dos colaboradores dos demais hospitais, colégios, creche e
voluntários ligados as instituições que fazem parte da SDP.
O encontro teve início 08h30 com um café de boas vindas, logo depois todos
foram acolhidos no Auditório Padre Eduardo Michelis pela Irmã Maristela e a Presidente
da SDP Ir. Enedina Sacheti. Alguns colaboradores das filiais fizeram uma dinâmica de
integração com todos os participantes incluindo música e tornando o ambiente mais
acolhedor e divertido.
Logo em seguida a Colaboradora Roseli Cassias fez a apresentação do Palestrante
do Encontro o Padre Evaristo Debiase, graduado em Filosofia e Teologia, Mestre em
Teologia Dogmática, Pós Graduado em Psicologia, especialista em Discernimento
Vocacional. Há 23 anos é Assistente Espiritual do Seminário de Teologia da Diocese de
Tubarão. Apresentador do Programa A Igreja pelo Mundo nos canais católicos da TV
brasileira: Rede Vida, TV Canção Nova, TV Século XXI, TV Nazaré, TV Horizonte.
Com vasta experiência ele abordou o belíssimo tema: “Humanização das
Relações e do Ambiente de Trabalho”. Os participantes ouviram frases como: “O
mundo está profundamente ferido, humanamente falando, regredimos”. Aprenderam
sobre as fases do existir humano e mais frases como: “Nada levamos desta vida, a
não ser a vida que levamos.” Ou: “Paraíso não é um lugar, é um estado de vida, é uma
maneira de viver.” Abordou também dentro das relações humanas temas polêmicos
como drogas e família, assim como pediu para os participantes prestarem atenção
sobre o tempo que se dedicam ao outro, se realmente estão acolhendo uns aos outros,
seja no trabalho ou na vida pessoal, ou simplesmente justificando o isolamento como
falta de tempo. Citou vários pensadores e livros, explicou desde passagens bíblicas
a física quântica, demonstrou a admiração pelo Papa Francisco e a obra que ele vem
desempenhando em relação aos humildes e excluídos. Provocou profundas reflexões
e despertou a vontade de aprender ainda mais e de quem sabe futuramente repetir a
experiência de ouvi-lo novamente, pois um tema tão importante sempre merece ser
revisto, debatido e essencialmente praticado.
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Dia Mundial da Saúde: Segurança Alimentar

Seguindo o tema deste ano “Segurança Alimentar”, no Dia
Mundial da Saúde, 07 de abril, o Hospital Santa Isabel organizou
palestras e orientações nutricionais, verificação de pressão arterial,
distribuição de folders informativos para alertar sobre os riscos e
cuidados que se deve haver com os alimentos.
Pela manhã, com a palestra “Segurança Alimentar: formas
de detectar e prevenir possíveis problemas”, a Dra. Luiza Andreia
Torres Salgado (Médica Infectologista do SCIH do HSI), descreveu
algumas doenças transmitidas pelos alimentos e provocou
curiosidade ao afirmar que o prazo de validade dos alimentos
surgiu no Brasil apenas na década de 1990. Finalizou afirmando
que entre todos os diferentes locais onde as pessoas costumam
se alimentar, são nas residências, com a má manipulação dos
alimentos, que surgem os maiores números de doenças.
No inicio da tarde, Paulo S. Mülhmann (Especialista
em Gestão da Segurança de Alimentos da Vigilância Sanitária

de Blumenau), em sua palestra “Segurança Alimentar: ações
desenvolvidas em Blumenau”, esclareceu dúvidas como, se é
correto ou não as promoções para produtos com prazo de validade
no limite. Deu importância ao ato do consumidor ler o rótulo dos
produtos com orientações da conversação do alimento. E por fim
complementou o que a Dra. Luiza havia informado na palestra
anterior: entre restaurantes, lanchonetes, pastelarias, festas,
refeitórios e outros locais, são nas residências onde acontece o
maior índice de contaminação alimentar.
O dia finalizou com uma ação social organizada pelo
COCIEN, desenvolvida pela Equipe Multiprofissional do HSI com
o envolvimento dos Trapamédicos, atendendo à comunidade
com aferição da pressão arterial, orientações gerais de saúde e
nutricionais, além de dicas sobre armazenamento de alimentos, e
a importância da lavagem das mãos e da doação de sangue.

Texto e Fotos: Philipe Oliveira.
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ONG AMABEL DIVULGA RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA NOVA
DIRETORIA – GESTÃO 2015/2017

O dia 07 de Abril de 2015 foi marcado pela eleição dos membros
para a gestão 2015/2017 da Amabel - Associação dos Amigos do Hospital
Santa Isabel, realizada na Sala Reuniões do 1º andar do Hospital Santa
Isabel.
A ONG Amabel tem por finalidade o incentivo, a promoção, a
coordenação e execução de programas e atividades destinadas a congregar
esforços da comunidade em prol do Hospital Santa Isabel desde a sua
fundação em novembro de 2004. Suas ações são voltadas à promoção da
saúde humana, visando aumentar significativamente as perspectivas de
sucesso dos projetos de melhorias desta Instituição.
A Missão da Amabel é a de “Contribuir para que o Hospital Santa
Isabel tenha uma gestão autossustentável, envolvendo a comunidade,
consolidando-o como centro de excelência na saúde”.
Conheça abaixo os membros eleitos e reeleitos para continuar a
missão da ONG:

DIRETORIA:
DIRETOR PRESIDENTE:
LUCIA MARIA PIRES DOBUCHAK
DIRETOR VICE PRESIDENTE:
SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO:
VITOR HUGO TAMIOSSO BOER
DIRETOR FINANCEIRO:
JOÃO TELLES
DIRETOR TÉCNICO:
JULIO DOBUCHAK
DIRETOR RELAÇÕES PÚBLICAS / COMUNITÁRIAS:
RITA GIANESINI
DIRETOR DE MARKETING:
ROBERTO REICHERT
DIRETOR JURÍDICO:
ANTONIO BONIFÁCIO SCHMITT FILHO
DIRETORA DE SECRETARIA:
SUELI MARY PETTERS
CONSELHO FISCAL:
1. DILNEI HEIZEN
2. OSVALDO LUCIANI
3. EDELCIO JOSE VIEIRA
SUPLENTES :
1. ITAMAR DE OLIVEIRA VIEIRA
2. LEVI BINI
3. NILTON ANTONIO SPENGLER

HSI Lança Campanha pelo Consumo Racional da Água
Engana-se
quem
tem a visão de que a água
é somente para o nosso
consumo doméstico onde
ela se limita apenas a uma
torneira ou chuveiro. Pois na
realidade este recurso natural
esta envolvido em inúmeras
áreas
abastecendo
os
setores conforme o seguinte

percentual de consumo:
1. Agricultura: 63%
2. Uso doméstico: 18%
3. Indústria: 14%
4. Criação de animais: 5%
Desta maneira podemos verificar que a água tem um amplo papel
no desenvolvimento destas áreas. Um exemplo disso é o consumo de 6
toneladas de água para a produção de 1 tonelada de aço. Esse consumo
excessivo se repete também na indústria dos alimentos onde para a
produção de 1kg de carne é necessário 15 mil litros de água.
Hoje o Brasil conta com 13% de água potável do mundo. É um
grande volume em relação às outras regiões do planeta como o Oriente
Médio onde a vegetação desértica e a falta de recursos híbridos faz com
que a água se torne tão valiosa quanto o petróleo.
Alguns estudiosos argumentam que se aqui a conta de água fosse
mais cara, o consumo seria mais racional. O preço da tarifa de água e
saneamento no Brasil é considerado baixo para os padrões internacionais.
Enquanto a tarifa média no país está em torno de 1,50 dólar por metro

cúbico, na Dinamarca o valor é cinco vezes maior.
Com base nos dados alarmantes sobre a
necessidade deste recurso, a Equipe de Endomarketing
do Hospital Santa Isabel juntamente com o projeto
Consumo Consciente lançou uma campanha interna
para evitar o desperdício de água. Não é necessário ser
um grande estudioso para auxiliar no consumo racional.
Abaixo seguem pequenos gestos rotineiros que cabem
a cada um de nós colocarmos em prática:
1. Feche a torneira enquanto escova os dentes
ou faz a barba, isso reduzirá o consumo em média de 10
a 20 litros por minuto;
2. Reduza o tempo no banho, o consumo de
água de uma ducha é em média de 6 litros por minuto;
3. Feche bem as torneiras, uma torneira
gotejando lentamente perde cerca de 50 litros por dia.
Ajudar é uma questão de hábito. Evite o
desperdício de água.
Uma campanha do Hospital Santa Isabel.
Fontes:
ht tp://veja.abril.com.br/noticia/economia/
brasil-ainda-nao-consegue-se-livrar-da-cultura-dodesperdicio#agua
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/
artigos_agua_doce/desperdicio_de_agua.html
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PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL:
UM ESTILO DE VIDA
Uma equipe multidisciplinar do Hospital Santa Isabel composta
pela medicina do trabalho, nutrição, psicologia e fisioterapia lançou
para os colaboradores o programa “Vida Saudável: Um estilo de vida”.
O objetivo do programa é a conscientização em relação aos bons
hábitos alimentares e a prática de atividade física. Isto proporciona
consequentemente a manutenção do peso ideal, a saúde física e
emocional promovendo bem estar aos colaboradores.
Na primeira etapa o grupo sorteado passará por uma série de
avaliações, dentre elas exames clínicos, aferição de pressão arterial,
postura e estado emocional. A partir disto, o grupo irá formular um
plano de acompanhamento individual para cada participante e também a
promoção de eventos voltados à saúde como: informações no refeitório
dos colaboradores, promoção de atividades físicas ao ar livre.
Para participar do programa os interessados efetuaram uma
inscrição onde, no dia 20/04 foi feito o sorteio de 10 pessoas que
receberão um acompanhamento especial por um período de 03 meses.
A equipe salienta a importância da adesão ao programa, pois
a qualidade de vida influencia no rendimento tanto pessoal como no
trabalho. Se o consumo alimentar ultrapassar as necessidades diárias
de cada pessoa, a falta de atividades física e stress podem resultar
no desenvolvimento de obesidade e patologias associadas. Assim, uma mudança de hábitos pode promover a saúde, retardando
ou evitando o aparecimento de doenças. A intenção é dar continuidade após a finalização do ciclo desta primeira equipe, dando
oportunidade para outros colaboradores e incentivando a todos os demais a abandonar a vida sedentária, que está intimamente
relacionada com o fator contribuinte na ausência de saúde e morte precoce.
Fonte: Carolina Rinaldi Novelletto – Psicóloga Organizacional.
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Enfermeiras Conquistam Diploma da
SOBECC

A SOBECC - Sociedade Brasileira
de Enfermeiros de Centro Cirúrgico é
uma associação voltada à educação
continuada na prática de enfermagem e
pesquisas científicas sobre a assistência
prestada no bloco operatório. Desde 2000
está associada à Academia Brasileira de
Especialistas de Enfermagem (ABESE) e a
International Federations Perioperative
Nurses (IFPN). Além disso, mantém
parceria constante com a Association
Operating Room Nurses (AORN).
As enfermeiras coordenadoras
Maria Lúcia Soero de Almeida (Centro
Cirúrgico) e Ivany Berdj Hildinger (Central
de Materiais Esterilizados) conquistaram o
diploma da SOBECC, através de concurso
de provas e títulos específicos, recebendo
o título de Especialista em Enfermagem em
Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica
e Centro de Material e Esterilização.

AGRADECIMENTOS
“Sou mãe do paciente Bruno Arlan Nunes Melo, internado na ala Menino Deus no 4º andar, leito 401-3 que entre idas e vindas
está há quase 03 meses no Hospital Santa Isabel.
Nesta última segunda-feira dia 26/01, meu filho aniversariou e estando hospitalizado não foi possível a comemoração adequada.
Tamanha e alegre foi nossa surpresa quando a equipe de enfermagem do setor juntamente com a equipe do SAC, cantaram
parabéns a você e deram felicitações pela data ao meu filho. Ele ficou mais alegre, feliz e agradecido.
Eu como mãe, também gostaria de agradecer a gentileza, a consideração e o mimo feito a meu filho.
Por favor não mudem essa sistemática, pois é uma grata surpresa, e tenho certeza que outros pacientes também se alegrarão com
a feliz atitude do hospital.”
Leonita Nunes - 28/01/2015.
A copeira Christiane Bona Carneiro foi presenteada com um livro de Ian Kershan por um dos pacientes e
a mãe dele. Na primeira página a dedicatória:
“A Senhora Christiane, pelo seu profissionalismo, dedicação, simpatia, apoio e amor aos pacientes do
Hospital Santa Isabel, uma lembrança de Elisa (mãe) e do filho Júlio (paciente).
Muito Obrigado por Tudo!”
Júlio César da Costa e Elisa Cavichioli - 27/03/2015.

“Queria dizer e agradecer a todos da equipe Santa Isabel. Fui paciente deste Hospital e fui maravilhosamente atendida. Passei por
uma cirurgia e ocorreu tudo bem e a equipe que me atendeu é abençoada por Deus. Meu muito obrigado a todos, médicos, enfermeiros,
neurologista, cozinheiras, faxineiras, fisioterapeuta, sou grata a todos. Minha melhora foi graças a vocês todos do Hospital. Amo vocês,
beijos!”
Lucilene Semann - 13/04/2015.
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