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UTI Neonatal: dedicação que
salva vidas

Em funcionamento desde 2009, a UTI Neonatal é
referência no Estado, atendendo não apenas recémnascidos da região, mas também de outras cidades
gaúchas. O serviço é regulado pela Central de Leitos do Rio
Grande do Sul. São atendidos na UTI Neonatal recémnascidos em condições delicadas de saúde, incluindo
prematuros extremos com peso inferior a um 1,5 quilos, ou
de 0 a 28 dias de vida.
O médico responsável pela unidade, Guilherme Dutra
Pinheiro, conta que uma equipe multidisciplinar com 37
profissionais, formada por médicos pediatras, médicos
neonatologistas, enfermeiros, enfermeiros especialistas em
UTI, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicóloga,
nutricionista, fonoaudióloga e oftalmologista atuam no setor.
Com equipamentos de alta tecnologia, a UTI Neonatal
oferece terapia especial para o desenvolvimento do bebê
como o método canguru, o banho de ofurô, a rede, a
musicoterapia, a diminuição de luminosidade e o polvo.
Além disso, realiza testes do pezinho, orelhinha e do
olhinho.
A UTI Neonatal conta com 10 leitos e é
coordenada pela enfermeira gestora, Aline Rebelato. No dia
1º de maio a unidade estará completando oito anos de
funcionamento.
BANCO DE LEITE
O médico Guilherme Dutra Pinheiro, lembra que o
Banco de Leite Humano precisa de doações. Ele salienta a
importância deste gesto solidário por mães que tenham
bastante leite e estejam com os exames exigidos para a
doação.

Profissionais de saúde recebem
imunização contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo
efetuou na segunda-feira, 10, a vacinação de
profissionais da saúde do HSA contra o vírus
Influenza/H1N1. De acordo com a enfermeira do
Trabalho, Eduarda Perim Motta, ao todo 320
colaboradores receberam a dose da vacina. “A
vacinação é de grande importância para a preservação
da saúde e o bem-estar dos colaboradores por estarem
no grupo de risco”, observa Eduarda. A atividade foi
desenvolvida pela enfermeira do Trabalho e a equipe do
SESMT. A

Encontro orienta descarte de
resíduos perfurocortantes

O encontro realizado na noite de terça-feira, 11,
repassou orientações sobre o descarte correto de
resíduos perfurocortantes para a equipe da UTI Adulto. A
atividade foi coordenada pela enfermeira gestora do
setor, Geovana Anschau. A ação faz parte do Programa
de Educação Permanente do HSA.
Inicialmente, o técnico de Segurança do Trabalho,
André Blum, explicou a forma correta do descarte dos
resíduos perfurocortantes em caixas Descarpak com
desagulhador que dá mais segurança ao profissional,
assim como falou sobre os Equipamentos de Segurança
Individual (EPIs). Em seguida, Geovana falou sobre
higienização das mãos e outros procedimentos
operacionais padrão (POPs). No encontro, a enfermeira
gestora, ainda, abordou outros assuntos gerais do setor
e destacou a programação especial que será
desenvolvida em setembro para marcar o Dia Nacional
da Doação de Órgãos e Tecidos. Dentre as atividades, o
CIHDOTT vai promover uma rústica.

Lions Clube faz doação de
enxovais para bebês

O Lions Clube Santo Ângelo Centro fez, na
segunda-feira, 10, a entrega de enxovais que serão
repassados para mães de recém-nascidos, carentes. A
entrega foi feita pela presidente do Lions, Iara Fortes,
para a gerente de enfermagem do HSA, Maristane
Almeida, e a assistente social, Maira Bagatini. Também
participaram da entrega os integrantes do Lions Clube
Santo Ângelo Centro, Ronei Almeida, Teresinha Almeida,
Sueli Eneas e Nadir Muniz.

