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Pequeno Yuri vai para casa 

 
A alegria e a emoção contagiaram amigos e 

profissionais de saúde que foram, na tarde de sexta-feira, 4, 
na sala 252, da Pediatria, despedir-se do pequeno Yuri 
Cassiano Schons, de 4 anos de idade.  

O menino, que tem atrofia muscular espinhal tipo 1, 
ficou internado por quatro anos no Hospital Santo Ângelo. 
Yuri retornou para sua casa em Cerro Largo com os pais 
Ricardo Schons e Luciane Eich. Uma ambulância de Cerro 
Largo levou Yuri, com o acompanhamento do médico 
pediatra, Guilherme Dutra Pinheiro. 

 

Fórum de Saúde Mental  

Um bom público participou das atividades 
desenvolvidas pelo III Fórum Missioneiro de Saúde Mental, 
no auditório Iglenho Araújo Burtet, no Parque de Exposições 
Sigfried Ritter. Participaram da abertura do evento, o 
provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, o diretor 
administrativo, Marcelo de Oliveira Borges, o diretor técnico, 
Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, a médica Mabel Konzen, a coordenadora do CAPS 
II, Cristiane Rampon, a representante da 12ª Coordenadoria 
Regional de Saúde, Ana Luis München, o chefe de gabinete 
da Prefeitura de Santo Ângelo, Airton Peruzzi, e outros 
convidados.  

 
 

Visita a obra dos 58 leitos   

O deputado estadual, Eduardo Loureiro, visitou, na 
segunda-feira, 7, a obra dos 58 leitos do Hospital Santo 
Ângelo. Estiveram presentes o prefeito Jacques Barbosa, o 
provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, o diretor 
administrativo, Marcelo de Oliveira Borges, o diretor técnico, 
Loi Biacchi, e o diretor Clínico, Flávio Christensen. A obra 
foi retomada na terça-feira, 1º de agosto, pela empreiteira 
Comercial Fagundes LTDA, depois da liberação da parcela 
de R$ 460mil pelo Governo do Estado. A construção estava 
paralisada desde agosto de 2015. 

 O provedor explicou que até o momento foi feita 
40% da obra e salientou que quando concluída, a instuição 
de saúde passará dos atuais 176 leitos para mais de 230. 
De acordo com o projeto serão 32 ambientes nos três 
andares, sendo 24 quartos para o atendimento dos 
pacientes do SUS, com 58 leitos. O montante de recursos 
previstos no convênio é de R$ 2,3 milhões. O Governo do 
Estado repassou anteriormente uma parcela de R$ 650 mil 
que somado ao que foi liberado agora chega a um montante 
de R$ 1,1 milhão.   



Reunião no Sindilojas Missões

 
O provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, 

participou de reunião com o deputado federal, Darcísio 
Perondi, na sede do Sindilojas Missões. A atividade contou 
com a presença do presidente da entidade, Gilberto Aiolfi, o 
secretário municipal de Turismo, Vando Ribeiro, o vereador 
Vinicius Makvitz, o representante do Caminho das Missões, 
Romaldo Melher, a coordenadora interina de Saúde, 
Margarete Forlin, assim como representantes da Acisa e 
CDL. Na ocasião, o provedor fez a entrega de projetos que 
buscam recursos junto ao Governo Federal para o custeio e 
compra de equipamentos. 

Unidade Saúde Mental   
Durante 

a reunião da 
Unidade de 
Saúde Mental, 
na segunda-
feira, 7, a 

enfermeira 
gestora do 
setor, Rúbia 
Geruntho dos 

Santos, 
destacou a campanha de Higienização das Mãos que está 
sendo desenvolvida pelo Serviço de Controle Hospitalar 
(SCIH). Já o coordenador do Departamento Pessoal, Otávio 
Possebom, explicou detalhes de como está sendo feito o 
controle de escalas, gestão do ponto e horas-extras. A 
atividade contou com a presença da psiquiatra Mabel 
Konzen, médica responsável pela unidade. 

Sanificação   

Foi realizada, na terça-feira, 8, a reunião do setor de 
Sanificação, no auditório do HSA. A gestora do setor de 
Sanificação, Lavanderia e Costura, Mirtes Segatto, falou 
sobre o novo processo que engloba a higienização e o 
controle dos quartos, em que os profissionais deverão 
efetuar, durante o dia, a entrega das chaves no setor de 
Internação e à noite no Pronto Atendimento. 

Na sequência, o coordenador do Departamento 
Pessoal, Otávio Possebom, explicou a forma como está 
sendo feito o controle do ponto, escala e horas-extras, 
assim como destacou que a partir de janeiro de 2018 vai 
entrar em funcionamento o eSocial.  

Enfermagem   

A gerente de enfermagem, Maristane Almeida, 
coordenou, na sexta-feira, 4, o encontro mensal da 
enfermagem. Na oportunidade, a enfermeira Valdecira 
Senger repassou orientações do faturamento e registro em 
todos os convênios como 
SUS/CASSI/UNIMED/FUSEX/IPE/GEAP, entre outros. Na 
sequência Matristane Almeida tratou de assuntos gerais 
com os enfermeiros.  

 


