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Hospital Santo Ângelo tem novo 

diretor administrativo  

 

Marcelo de Oliveira Borges é o novo diretor 
administrativo do Hospital Santo Ângelo. O administrador 
está atuando na instituição desde a última quinta-feira, 
dia 1º de junho. Borges é natural de Porto Alegre e tem 
30 anos de experiência em gestão hospitalar. 

Borges é formado em Administração e Ciências 
Contábeis (PUC/RS) com especializações em 
Administração Hospitalar (Faculdade São Camilo – SP) e 
Saúde Pública (UFRGS). O novo gestor já atuou no 
Hospital Ivan Goulart de São Borja, Hospital São Vicente 
de Paulo, de Cruz Alta, e Hospital Maternidade São 
Domingos, de Uberaba.  

Também trabalhou no Hospital Beneficência 
Portuguesa, de Ribeirão Preto, Hospital Moinhos de 
Vento, de Porto Alegre, Hospital Nossa Senhora de 
Fátima, de Flores da Cunha, Hospital Nossa Senhora 
das Graças, de Canoas, e atuou como consultor pelo 
país através do Pró-Saúde. 

Definidos os temas da XXI SIPAT  

 
Foram definidos, na segunda-feira, 5, os temas 

para a XXI Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
no Trabalho (SIPAT) que acontecerá de 16 a 20 de 
outubro. A apresentação dos temas aconteceu durante 
reunião da CIPA, no auditório do HSA.  

O presidente da CIPA, Marcus Angst, destaca que 
serão desenvolvidas palestras sobre Segurança no 
Trabalho, motivacional, reciclagem de lixo, cuidados com 
a rede elétrica e doenças sexualmente transmissíveis 
(DST/Aids).  

Além da apresentação dos temas da XXI SIPAT, 
na reunião da CIPA, também teve a apresentação das 
ações de segurança no trabalho referente ao mês de 
maio e abordados assuntos gerais da comissão. 

Provedor reúne-se com a 12ª 

Coordenadoria Regional de Saúde  

 
O provedor Odorico Bessa Almeida esteve, na 

segunda-feira, 5, reunido com o delegado da 12ª 
Coordenadoria Regional de Saúde, Antônio Sartori. Na 
ocasião, o provedor apresentou ao delegado de Saúde o 
novo diretor administrativo do HSA, Marcelo Borges. 

Durante a reunião também foi falado sobre a 
liberação pelo Estado de parcelas de recursos para a 
construção dos 58 leitos do Hospital Santo Ângelo.  O 
provedor lembrou que o valor previsto está defasado e 
será necessário reajuste do valor. Além disso, serão 
necessários recursos para a compra de elevador não 
previsto no projeto original. 

Também presentes no encontro a coordenadora 
Adjunta da 12ª CRS, Margarete Forlin, o representante 
do setor administrativo da Coordenadoria de Saúde, Luiz 
Antônio Caetano, assim como Clarice Nunes Haack e 
Márcia Lopes do setor de regulação, e a gestora dos 
serviços de atendimento do HSA, Elda Gomes.   



Treinamento com a equipe de 

Higienização  

 
Foi feito treinamento com a equipe de 

Higienização, na sexta-feira, 2. A atividade foi 
coordenada pela gestora do setor de Sanificação, 
Lavandeira e Costura, Mirtes Segatto. A gestora 
apresentou as novas normas e rotinas de limpeza do 
setor de higienização. Depois foi passado um vídeo 
sobre o assunto. 

Já a enfermeira do Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar, Daiane Prestes, falou sobre os 
riscos de contaminação e tirou dúvidas em relação às 
técnicas de prevenção. Enquanto o técnico de 
Segurança do Trabalho, André Blum, apresentou as 
ações de prevenção de acidente de trabalho.   

 

Reunião da enfermagem  

 
Na quinta-feira, 8, teve a reunião mensal da 

enfermagem, no auditório do HSA. A atividade foi 
coordenada pela gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, e contou com a participação do novo diretor 
administrativo do HSA, Marcelo de Oliveira Borges. 
 

Na abertura, o coordenador do Departamento 
Pessoal, Otávio Possebom, detalhou como está sendo o 
processo de implantação do eSocial que vai entrar em 
funcionamento em janeiro de 2018. Também explicou a 
forma do controle do ponto. Na sequência, Maristane falou 
da implantação da sistematização da assistência de 
enfermagem em unidade pilotos. Outra pauta da reunião foi 
a retomada do processo de segurança do paciente e outros 
assuntos referentes à rotina de enfermagem. 

Brigada de Emergência   
Foi realizada na quarta-feira, 7, uma pista de 

orientação com 
integrantes da 
Brigada de 
Emergência. 
Participaram da 
atividade a 
enfermeira do 
Trabalho, Eduarda 
Perim Motta, os 
técnicos de 
Segurança no Trabalho, André Blum, Marcelo Padilha e 
Narca Frederich, e o coordenador da Brigada de 
Emergência, Volmir Alfonso Obadowski. 

Marcelo Padilha destaca que a atividade teve como 
objetivo fazer um simulado de evacuação de pessoas em 
área de sinistro sem condições de visibilidade. “Os 
participantes tiveram que passar por obstáculos, de olhos 
vendados, orientando-se apenas pela audição e o tato, para 
poder saírem da área de risco”, explica.  

 


