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Central de Transplantes faz
captação de órgãos no HSA

Foram realizados três exames no paciente para a
confirmação do diagnóstico de morte encefálica, sendo
dois testes clínicos e um exame de imagem, conforme
protocolo da Central de Transplantes.
Após a confirmação do diagnóstico o médico
neurologista e a equipe do CIHDOTT comunicaram a
família que autorizou a doação de órgãos, atendendo um
desejo do jovem em vida.
Durante todo o processo de exames a assistente
social do HSA, Maira Bagatini, atendeu e acompanhou a
família do jovem.

Samu registra aumento do
número de atendimentos em 2016

A equipe da Central de Transplantes do Estado
esteve, na manhã de sábado, 14, efetuando a captação
de órgãos de um doador, de 19 anos, que teve morte
encefálica no Hospital Santo Ângelo. Os profissionais
vieram de Porto Alegre e desembarcaram no Aeroporto
Regional de Santo Ângelo.
A cirurgia para captação de órgãos iniciou por
volta das 10 horas e durou cerca de duas horas. Foram
captados os rins e o pulmão do doador. Atuaram no
procedimento os médicos Juliano Martini, da equipe de
rins, Stephan Soder e Fabíola Perin, da equipe de
pulmão, e o enfermeiro Paulo Rolim da Organização de
Procura de Órgãos (OPO 7). O médico anestesista do
Hospital Santo Ângelo, Mauro Medeiros, participou do
processo de captação de órgãos.
O paciente estava internado desde a madrugada
da sexta-feira, 13, no Hospital Santo Ângelo. A
enfermeira coordenadora da CIHDOTT, Fernanda
França, explicou que a partir da suspeita de morte
encefálica foi comunicada a Central sobre início dos
testes. A família também foi informada sobre a suspeita
de morte encefálica e passou a receber os resultados de
cada exame.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) registrou aumento de 11% no número de
ocorrências em relação a 2015. A informação é do
coordenador do serviço de enfermagem do Samu, Alex
Martins Antunes. Segundo ele, em 2016 foram cerca de
três mil atendimentos enquanto em 2015 o número
chegou a 2,7 mil.
O Samu do HSA conta com duas viaturas, uma
de suporte básico e outra de urgência. A frota foi
renovada há três anos. O quadro é formado por 30
profissionais, dos quais seis enfermeiros, cinco técnicos
de enfermagem, nove médicos e 11 condutores de
veículos de emergência.
Alex salienta que apesar do aumento das
ocorrências, diminuiu o número de registro de
atendimento de vítimas de acidente de trânsito. O
enfermeiro lembra o trabalho educativo e de orientação
feito pelo Samu através de palestras para escolas,
empresas e entidades.
Funcionando desde 2009, o Samu do HSA já
realizou 15.565 atendimentos. O Samu tem na
coordenação dos serviços médicos, Flávio Christensen.

Para acionar o Samu é preciso ligar para o
número 192. O telefonema é atendido pelo sistema de
regulação estadual que pega informações do local da
ocorrência, assim como repassa orientações até a
chegada do socorro.
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Novos colaboradores do HSA

A psicóloga do Trabalho, Carine Bueno
Fernandes, desenvolveu na quinta-feira, 19, atividade
pelo Programa de Integração dos Novos Colaboradores
(PINC). Na oportunidade, ela falou das diferentes ações
efetuadas no hospital.
A enfermeira Daiane Prestes, por sua vez,
apresentou o trabalho realizado pela Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).
Já a auxiliar de escritório, Ana Paula dos Santos
Flores, explicou detalhes sobre o Departamento Pessoal.
E, por fim, os técnicos de Segurança no Trabalho, Narca
Frederich e Marcelo Padilha abordaram o tema
Segurança no Trabalho e o uso dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs).

Equipe da cozinha
Na quartafeira,
aconteceu
reunião com a
equipe
da
cozinha.
A
atividade
foi
coordenada pela
nutricionista,
Marília Sima dos
Santos.
Na oportunidade foi avaliado o trabalho
desenvolvido no setor e apresentação de ações para a
melhoria dos serviços.
Depois a equipe teve uma dinâmica de grupo
com o técnico de Segurança no Trabalho, Marcelo
Padilha.

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de
Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) foi
reativada no Hospital Santo Ângelo, em março de 2012.
A comissão é regida pela Portaria nº 1262 de 16/06/06 e
conta com profissionais de diversas áreas. Ao todo são
um médico, 13 enfermeiros, duas assistentes sociais e
três psicólogas.
A equipe tem como função coordenar, organizar
e notificar o processo de captação de órgãos e tecidos
no HSA, apresentando às famílias a possibilidade de
doação. O HSA trabalha como hospital notificador, dos
casos de morte encefálica junto à Central Estadual de
Transplantes do RS. Diante disso é possível realizar
todas as etapas para o diagnóstico de morte encefálica
que incluem dois exames clínicos atestados por dois
médicos e um exame de imagem para o diagnóstico de
morte encefálica.
Na foto acima a coordenadora do CIHDOTT,
enfermeira Fernanda França, e a assistente social, Maira
Bagatini, com a equipe da RBS TV Santa Rosa, falando
sobre o processo de captação de órgãos.

