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Encontro discute regulação de 

serviços do SUS 

 
Uma reunião de trabalho foi desenvolvida, na 

terça-feira, 20, pela 12ª Coordenadoria Regional de 
Saúde, no auditório do HSA.  

Na oportunidade, Márcia Lopes, da equipe de 
regulação da 12ª CRS, repassou orientações para 
coordenadores de unidades do HSA. Márcia Lopes 
também explicou  detalhes sobre a regulação dos 
serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) que são 
oferecidos pelo Hospital Santo Ângelo.  

A atividade contou com a participação da 
coordenadora Substituta da 12ª CRS, Margarete Forlin, a 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida, e dos 
integrantes da equipe de regulação da 12ª CRS, Camilla 
Gottardo, Clarice Haack, Lore Zenkner, Ana Luisa 
München e Lore Buske.  

SAMU promove palestras e 

capacitações   
 

No dia 17 
de junho, a 
equipe do SAMU 
do Hospital Santo 
Ângelo ministrou 
palestra sobre 

primeiros 
socorros para o 
Grupo de 

Escoteiros 
Medianeira. 

Conforme o 
coordenador de enfermagem do SAMU, Alex Martins 
Antunes, esse é um trabalho permanente que é 
desenvolvido pelo serviço. Ele conta que também no dia 7 
de junho foi desenvolvida palestra no Senac para alunos do 
Curso Técnico de Enfermagem. 

Ao longo do ano outras atividades foram realizadas. 
Em abril, palestra de primeiros socorros para professores e 
alunos do curso de Educação Física da URI. Também teve 
capacitação e treinamento em urgência e emergência, no 
dia 28 de abril, em Caibaté e Mato Queimado. 

No dia 3 de maio foi feita palestra para funcionários 
da Corsan. Já no dia 10 de maio teve palestra para 
profissionais da Monpar Instalações Elétricas. E no dia 19 
foi ministrada palestra sobre atendimento ao trauma e 
reanimação cardiorrespiratória (RCP) no Instituto Federal 
Farroupilha de Santo Ângelo. 

 

Provedor destaca a gestão e os 

serviços do HSA  

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico 
Bessa Almeida, foi entrevistado, na quarta-feira, 21, no 
programa Rádio Visão, da Rádio Santo Ângelo. Ele 
conversou com o radialista Luiz Roque Kern.  

Odorico destacou os 44 serviços de média e alta 
complexidade e disse que o hospital tem buscado 
recursos para a compra de novos equipamentos e na 
qualificação dos profissionais, aprimorando cada vez 
mais os seus serviços.  

Durante a entrevista, o provedor também 
esclareceu o espisódio sobre um vídeo, postado nas 
redes sociais, que mostrava um tumulto no Pronto 
Atendimento, na semana passada.  



 

 

Reunião mensal da Unidade D

  
Na quarta-feira, 21, foi realizada a reunião mensal 

da Unidade D. Na abertura, o técnico de Segurança no 
Trabalho, Marcelo Padilha, explicou detalhes sobre o uso 
dos equipamentos de proteção individual (EPIs) como 
luvas, máscaras e óculos pelos profissionais de 
enfermagem. Também salientou a importância dos 
cuidados e das normas de descarte de resíduos de 
acordo com suas classes.  

Depois, a enfermeira gestora da Unidade D, 
Marieli Brum da Silva Munaretto, salientou a forma 
adequada para o uso eficiente dos materiais, cuidados 
com as medicações, bem como as medidas de 
prevenção de úlceras de pressão e quedas e explicou a 
importância do checklist.  

 

A equipe da UTI Neonatal reuniu-se, na segunda-
feira, 19, no auditório do HSA.  A enfermeira gestora da 
unidade, Aline Rebelato, tratou do tema infecção 
hospitalar, assim como escalas e controle de ponto, além 
de outros assuntos gerais da rotina da unidade. Também 
teve uma dinâmica de grupo, desenvolvida pela técnica 
de enfermagem, Kelly Silva.   

Confecção de enxovais 

A equipe de Costura, através do “Projeto da 
Lavanderia”, está fazendo a confecção de enxovais para o 
Hospital Santo Ângelo. O projeto tem como objetivo a 
readequação do sistema da Lavanderia, assim como a 
confecção e controle dos enxovais. Na foto, a gestora do 
setor de Sanificação, Lavanderia e Costura, Mirtes Segatto, 
o auxiliar administrativo, Rafael Gutstein, e as integrantes 
da equipe de Costura, Maria Eli, Fabiane Roberta, Denise 
Oliveira, Elaine Jaroszewski e Maria Madalena.   

 
 


