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HSA apresenta projeto de 

ampliação em Brasília  

 
Apresentar o projeto de ampliação do Hospital Santo 

Ângelo e articular ações para viabilizar o credenciamento do 
serviço de oncologia. Esse foi o objetivo das audiências 
mantidas pelo provedor Odorico Bessa Almeida e o diretor 
administrativo, Sidnei Rugeri, na terça-feira, 11, em Brasília. 
O ex-prefeito Valdir Andres, que agendou as audiências, 
participou da comitiva local que também buscou recursos de 
emendas parlamentares para o HSA.  

A comitiva manteve audiências com o deputado 
federal, Darcísio Perondi (PMDB) e no gabinete com Marco 
Aurélio Teixeira, assessor da senadora Ana Amélia Lemos 
(PP) que recentemente repassou R$ 240 mil para compras 
de equipamentos de informática para o HSA. Mantiveram 
ainda audiências na Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), 
do Ministério da Saúde, para tratar do credenciamento do 
serviço de alta complexidade em oncologia no HSA. Já no 
TCU estiveram com o ministro João Augusto Ribeiro 
Nardes. E no Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário, reuniram-se com o ministro Osmar Terra. A 
comitiva esteve ainda com o senador Ciro Nogueira (PP), e 
os deputados federais Luis Carlos Heinze (PP), Cajar 
Nardes. 

UTI Adulto 

 
Aconteceu na quarta-feira, 19, a reunião mensal 

da UTI Adulto. A enfermeira gestora da unidade, 
Geovana Anschau, coordenou os trabalhos. Inicialmente, 
o chefe do Departamento Pessoal, Otávio Possebom, 
explicou detalhes sobre o eSocial que entrará em vigor 
no dia 1º de janeiro de 2018. Ele repassou orientações e 
esclareceu dúvidas sobre o sistema de controle, 
gerenciamento de escala, intervalo e registro do ponto. 

Depois, teve homenagem aos aniversariantes do 
mês do setor. Em seguida, a enfermeira gestora falou 
sobre o protocolo de doação de órgãos e a comunicação 
de más notícias, dentro do programa de Educação 
Permanente. Na reunião também foi falado sobre a rotina 
e assuntos gerais do setor. 

ENCONTRO DA UNIDADE E  

 
Várias atividades foram desenvolvidas na reunião 

mensal da Unidade E que aconteceu na noite de quarta-
feira, 19, no auditório do HSA. A enfermeira gestora da 
unidade, Rosa Maria Ramires de Moraes, coordenou o 
encontro. No início, a farmacêutica Giordana Tonetto 
repassou orientações sobre a dispensação segura dos 
medicamentos, dentro do que estabelece o protocolo 
mundial de segurança do paciente.  

A enfermeira do SCIH, Daiane Prestes, por sua 
vez, falou sobre precauções e isolamentos por contato, 
gotículas e aerosois. Também explicou a forma correta 
do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
em cada situação, assim como destacou a importância 
da higienização das mãos no controle da infecçao 
hospitalar. Já o chefe do Departamento Pessoal, Otávio 
Possebom, explicou detalhes do eSocial. 



 

 

Mudança de horário 

da lavanderia 
A gestora do setor de Sanificacão, Mirtes Segatto, 

comunica que a lavanderia não funcionará mais depois 
das 22 horas. Mirtes 
explica que a partir desta 
sexta-feira, 21, o 
funcionamento será das 
6 às 22 horas.  

Mirtes conta com a 
colaboração de todos  no 
uso adequado dos 
enxovais. A mudança de 
horário tem como 
objetivo aprimorar o 
processo de trabalho do 
setor, com mais qualidade, segurança do paciente, 
redução de custo e durabilidade dos enxovais.   

Reunião da UTI Neonatal  

 
A UTI Neonatal realizou, na quarta-feira, 19, a 

reunião mensal do setor. Participaram da atividade o 
médico responsável pela unidade, Guilherme Dutra 
Pinheiro, a médica, Camila Copetti, a enfermeira gestora 
da unidade, Aline Rebelato, e o professor do Curso de 
Enfermagem da URI, Narciso Soares, entre outros. 

Na abertura, o técnico de Segurança no Trabalho, 
André Blum, explicou a forma correta do descarte de 
perfurocortantes em caixa Descarpack com 
desagulhador. Em seguida a estagiária do Curso de 
Enfermagem, Rafaela Luft, apresentou o projeto 
Intervenção Profissional adicionado ao acolhimento em 
UTI e humanização. Rafaela desenvolve dinâmica de 
grupo com os colaboradores da unidade. Na sequência, 
o técnico Paulo Acker fez treinamento com nova bomba 
de seringa. Depois, o médico Guilherme Pinheiro falou 
sobre humanização do serviço e o trabalho desenvolvido 
na UTI Neonatal. E, por fim, a enfermeira Aline Rebelato, 
explicou detalhes das rotinas na unidade, escala e outros 
assuntos gerais do setor. 

 

Unidade de Saúde Mental 
A Unidade de Saúde Mental deu prosseguimento, 

na terça-feira, 18, no auditório do HSA, às atividades do 
grupo terapêutico com familiares de pacientes atendidos 
pelo setor. A enfermeira gestora Rúbia Geruntho dos 
Santos repassou orientações para o enfrentamento de 
situações envolvendo pacientes com doenças mentais 
ou dependência química. 

O grupo de terapêutico desenvolve atividade 
semanal e conta com apoio da assistente social, Priscila 
Dekeper dos Santos. A psiquiatra Mabel Konzen é a 
médica responsável pela Unidade de Saúde Mental. 

   
 


