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MENSAGEM DE FIM DE ANO
“O ano 2015 foi um ano em que o Hospital
Santo Ângelo superou uma série de desafios,
graças ao esforço da direção e dos nossos
colaboradores. A união de esforços possibilitou
avanços importantes. Desejo a todos um Feliz
Natal e um próspero Ano Novo”.

tempo de comemoração considerava os dias que
os três reis Magos levaram para chegar até
Belém, quando entregaram os presentes (ouro,
mirra e incenso) ao menino Jesus.
Hoje as pessoas ao montar árvores e outras
decorações no começo de dezembro e desmontálas 12 dias após o Natal, seguem a tradição. O
Natal é uma das datas mais importantes do
cristianismo.

Gestora do Banco de Sangue explica
como é feito o controle de qualidade do
sangue coletado

Bruno Hesse
Provedor do Hospital Santo Ângelo

A história do Natal

Um paciente que fez procedimento
cirúrgico no mês de novembro foi contaminado
com vírus HIV ao fazer uma transfusão de sangue
em hospital de Erechim. O Ministério Público
pediu à Justiça a interdição do Banco de Sangue
daquele município. O assunto chocou a
comunidade e abriu um amplo debate sobre a
questão da segurança nas transfusões de sangue.
A enfermeira do Banco de Sangue, Marta Perim
Motta, explica o rigoroso controle de sangue feito
pelo Hospital Santo Ângelo que garante a
segurança dos pacientes que necessitam de
transfusão.

Natal é uma data especial na qual se
comemora o nascimento de Jesus Cristo. Embora
hoje seja comemorado no dia 25 de dezembro, a
história nos revela que nem sempre foi assim. Na
antiguidade, o Natal era comemorado em
períodos
diferentes,
porque
as
pessoas
desconheciam a data de nascimento de Jesus.

Apenas no século IV que o 25 de dezembro
foi
estabelecido
como
data
oficial
de
comemoração. Na Roma Antiga, o 25 de dezembro
era a data em que os romanos comemoravam o
início do inverno e acredita-se que esse talvez
tenha sido o fator da escolha deste dia.
A história revela também que as antigas
comemorações de Natal duravam até 12 dias. O

Marta acredita que o caso de Erechim é
um fato isolado e atípico. “Com certeza é um
acontecimento que nos choca. Apesar disso, o
controle de qualidade feito pelos Bancos de
Sangue e Hemocentros torna muito difícil o risco
de utilização de sangue contaminado em
transfusões. A portaria é rigorosa tanto em
relação procedimentos que devem ser adotados
quanto o processo de fiscalização feito pela
Vigilância Sanitária”, observa.
No entanto, a enfermeira acredita que
existem casos de erros humanos. “É difícil
comentar detalhes sobre o caso porque
desconhecemos as circunstâncias específicas
deste caso do hospital de Erechim”, diz.

COLETA DO SANGUE
Antes da coleta do sangue a pessoa
responde um questionário para ver se tem algum
fator que possa descartá-la como doadora, caso
não cumpra os requisitos necessários. Após isso
acontece a coleta de sangue que são separados
em sacos e bolsas. A bolsa de sangue fica numa
geladeira separada e amostras coletadas são
enviadas para laboratórios como a Central de
Sorologia de Porto Alegre e a Hemosc de
Florianópolis que em 24 horas dão o resultado.
Caso o sangue não apresente sorologia
reagente, a biomédica do Banco de Sangue do
Hospital Santo Ângelo faz a liberação. Depois,
duas funcionárias do Banco de Sangue, que atuam
em turnos diferentes, fazem a primeira e a
segunda liberação antes de colocar na outra
geladeira. Somente depois disso o sangue fica
disponível para a transfusão no momento da
cirurgia.
No entanto, quando o sangue apresenta
problemas ele é descartado e o doador
comunicado. Uma nova coleta de sangue então é
feita para a contraprova. Mesmo que a sorologia
do sangue apresente como negativa, o sangue é
descartado pelo Banco de Sangue. A enfermeira
Marta explica que o Banco de Sangue segue as
portarias estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Também diz que, embora o paciente não fique
sabendo de quem recebeu o sangue, a título de
controle, caso haja alguma necessidade o Banco
de Sangue detém essa informação. Tudo porque
os doadores são registrados com as iniciais do
nome. Isso permite que as pessoas sejam
localizadas.
TIPOS DE EXAMES
A enfermeira Marta Motta explica que os
exames de sangue verificam dez tipos de sorologia
como hepatite, anti-HIV, anti-HBC, anti-HPV, antiHTLV, sífilis, doença de chagas, entre outras.
DOAÇÃO DE SANGUE
A gestora do Banco de Sangue salienta a
importância da doação de sangue que pode salvar
vidas. "Estamos recebendo todos os tipos de
sangue. Neste período de final de ano aumenta de
ano aumenta demanda por sangue nos hospitais é
fundamental este gesto solidário”, finaliza.
O Banco de Sangue, localizado na rua
Antônio Manoel, funciona das 7 às 12h30min, de
segunda a sábado.

Samu desenvolve atividade sobre
primeiros socorros com grupo de
terceira idade do Sesc

A enfermeira do Samu, Michele Bittencourt,
ministrou
palestra
sobre
“Parada
Cardiorrespiratório e Reanimação Cardiopulmonar”.
A atividade, que aconteceu na sede do Sesc, contou

com a participação do enfermeiro Cristiano
Cordeiro, e do motorista do Samu, Gilmar Perussato.

Durante a palestra teórico-prática, o público
formado por integrantes da terceira idade do Sesc
puderam acompanhar as orientações de primeiros
socorros. Michele explica que o objetivo desta
atividade foi orientar as pessoas sobre como agir em
situações de emergência até a chegada do socorro e
como pode ser acionado o serviço do Samu.
“Foi momento importante que pudemos
esclarecer dúvidas e as pessoas puderam de forma
prática ver quais os procedimentos necessários para
a prestação dos primeiros socorros e os materiais e
equipamentos utilizados pelo Samu no antedimento
das vítimas”, salienta a enfermeira Michele.
SAMU
O 192 é o número para solicitar o serviço do
Samu. A ligação é atendida diretamente no
Complexo Regulador em Porto Alegre. Um médico
do complexo avalia as informações e a situação do
caso e sendo necessário aciona a equipe do Samu de
Santo Ângelo.
Ao todo 21 profissionais atuam no Samu do
Hospital Santo Ângelo. O veículo de Suporte
Avançado conta com um médico, um enfermeiro e
um motorista. No veículo de Suporte Básico atuam
um técnico de enfermagem e um motorista.
O Samu do Hospital Santo Ângelo atende
Santo Ângelo, Sete de Setembro, Vitória das
Missões, Eugênio de Castro e São Miguel das
Missões. O Samu local também dá suporte ao Samu
de Entre-Ijuís.
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