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SAÚDE PLENA MOINHOS — O HOSPITAL MOINHOS DE VENTO CUIDANDO DA 
SAÚDE DE SEU COLABORADOR 

 
 

O Hospital Moinhos de Vento é uma instituição que prima pelo cuidado. Com o 
objetivo de  Cuidar de Pessoas, a Instituição reconhece a importância de “cuidar de 
quem cuida”, estimulando o autocuidado e proporcionando ferramentas e espaços 
para o mesmo, assim como o incentivo a adoção de hábitos saudáveis. 

O programa Saúde Plena Moinhos, objeto do case apresentado, é um 
Programa de Saúde que integra a medicina do trabalho e uma equipe multidisciplinar 
de Atenção Primária em Saúde para cuidar do colaborador em todas as necessidades 
relativas à  prevenção de doenças, promoção e recuperação em saúde. Os 
colaboradores recebem atendimento personalizado em consultas para realização do 
periódico, quadro clínico agudo, revisão, monitoramento e acompanhamento pós-
internações, realização de coletas de citopatológico, curativos, aplicação de 
medicamentos e atendimentos psicológicos e acompanhamento de paciente 
internado, sempre em busca do melhor. A instituição inclusive cuida das pessoas em 
casa quando precisa. Trata-se de um programa, inédito entre os hospitais do Rio 
Grande do Sul. 
 O Saúde Plena Moinhos possui os seguintes objetivos: 
 a) Cuidar da saúde do colaborador, estimulando a prevenção de doenças e 
promoção da saúde e apoiando/direcionando no tratamento de doenças;  
 b) Encaminhar o colaborador a outros especialistas quando houver indicação 
do médico de família, contando com uma rede de especialistas, mantendo a 
continuidade do atendimento após avaliação especializada;  
 c) Realizar referência e contrarreferência com o serviço de emergência para 
casos agudos;  
 d) Desenvolver programas de prevenção de doenças e promoção da saúde 
para os colaboradores, baseado no mapeamento do perfil de saúde da população;  
 e) Monitorar a saúde do colaborador buscando a redução das doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT – OMS)1;  
 f) Realizar consulta clínica no momento do periódico, otimizando o tempo de 
consulta e recursos de saúde. 
 As ações de cuidado que o Hospital Moinhos de Vento vem desenvolvendo  por 
meio do Saúde Plena Moinhos demonstram dois ciclos de resultados, com impacto 
positivo tanto para os colaboradores quanto para a própria instituição. No primeiro ano 
de operação, o Saúde Plena Moinhos contabilizou 5.950 agendamentos e 9.344 
consultas. No segundo ano de operação, o Saúde Plena Moinhos realizou 7.613 
agendamentos e 11.806 consultas. A ação do Outubro Rosa, em 2021, obteve: 324 
pacientes com rastreio de Câncer de Mama e Colo Uterino; 176 Mamografias; 195 
Ecografias Transvaginais; 265 Citopatológicos do Colo Uterino e 216 Ecografias 
Mamárias. 

A partir de 2022, com base no resultado do perfil de saúde de cada colaborador, 
o Hospital Moinhos de Vento está realizando ações de prevenção por meio de 
monitoramento individual e de acordo com o perfil de saúde do colaborador, 
comorbidades e doenças prévias. 

                                                 
1 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (cardiovasculares, respiratórias crônicas, cânceres e diabetes) 

são responsáveis por cerca de 70% de todas as mortes no mundo, estimando-se 38 milhões de mortes anuais. 


