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O diretor técnico do HSA, Edison Vargas,
salienta o importante trabalho desenvolvido pela
equipe que atua na maternidade. Também
destacou os modernos equipamentos que
qualificam o atendimento no hospital. “O hospital
disponibiliza serviços como o ultrassom,
monitorização
anteparto
(eletrocardiograma
fetal), possui sala de recuperação, assim como
equipamentos como monitor multiparamétrico e
respirador de última geração”, destaca.

Hospital Santo Ângelo registra mais de
1.200 nascimentos em Santo Ângelo
No Hospital Santo Ângelo foi registrado
até o dia 28 de dezembro o nascimento de 1.222
crianças, conforme dados repassados pela
maternidade. Desse total, 639 meninos (52%) e
583 meninas (48%). Esse montante supera o
número de nascimentos de 2014 que foi de 1.212
crianças.

De acordo com a enfermeira gestora da
maternidade, Daiane Prestes, conta que março foi
o mês com maior registro de nascimentos. No
total nasceram 131 crianças, sendo 67 meninos e
64 meninas. Já o mês de novembro teve o menor
número de nascimentos, com 74 registros. Foram
36 meninos e 40 meninas. Daiane também revela
que em 2015 nasceram 32 crianças gêmeas.

Inaugurado ambulatório de feridas do
Hospital Santo Ângelo
Atendendo a política de ampliação e
aprimoramento dos serviços, o Hospital Santo
Ângelo inaugurou, na última semana, o
Ambulatório de Feridas. O ambulatório é
destinado ao atendimento de pacientes com
feridas crônicas, caracterizadas por lesões
prolongadas.

O provedor, Bruno Hesse, destacou a
importância desse serviço para a região, assim
como o trabalho desenvolvido pela equipe da
Comissão Interna de Curativo. “Com esse novo
serviço, ampliamos nossa área de atuação e com
isso, nossas possibilidades de ajudar os pacientes
encaminhados pelo SUS e demais convênios. Além
disso, o Hospital Santo Ângelo foi destaque
durante o V Congresso Brasileiro de Prevenção e
Tratamento
de
Feridas,
realizado
em
Florianópolis. As enfermeiras Maristane Almeida,
Daniele da Rosa e Haide Guse Brissow relataram
o trabalho desenvolvido pelo nosso Hospital”,
frisou.
No ato, a enfermeira Daniele da Rosa
lembrou que em 2010 foi constituída a Comissão
Interna de Curativos através das enfermeiras
Maristane Almeida e Alessandra Frizzo. Ela
explicou que em setembro de 2012 o HSA
ofereceu
aos
enfermeiros
o
curso
de

debridamento (recurso terapêutico para o
tratamento de feridas). A partir disso, formou-se o
GEPELE (Grupo de Enfermagem na Prevenção
das Lesões de Pele). Daniele ainda revelou que a
comissão conta com dois médicos e 13
enfermeiros.
De acordo com a Gerente de Enfermagem
Maristane Bechorner Almeida, o ambulatório de
feridas irá auxiliar no tratamento e no processo de
cicatrização das feridas, “É importante ressaltar
que cuidar de feridas é um processo dinâmico,
complexo, no qual a enfermagem deve ter uma
visão ampla tendo importante papel no seu
desenvolvimento. O Ambulatório de Feridas vai
garantir mais qualidade de vida aos pacientes”,
observou.
PRESENÇAS
Estiveram presentes na inauguração a
vice-prefeita
Nara
Damião,
o
diretor
administrativo Sidnei Rugeri, o diretor técnico,
Edison Vargas, os médicos Rafael Fontoura e João
Ghellar, o presidente do Conselho Municipal de
Saúde, Jerônimo Riechel, entre outros convidados.

atuam um médico, um enfermeiro e um condutor. E
na ambulância de suporte básico atuam um técnico
de enfermagem e um condutor. O serviço do Samu
funciona 24 horas.
COMO ACIONAR
Para acionar o Samu é preciso ligar para o
192. A ligação é feita diretamente no Complexo
Regulador Estadual do Samu Metropolitano. O
telefonista que atende faz o registro da solicitação e
certifica o local da ocorrência. Depois repassa as
informações ao médico do complexo regulador – que
avalia a situação e determina a liberação do tipo de
viaturas do Samu conforme a necessidade.
CASO
Dos 3.600 atendimentos de 2015, o
enfermeiro Alex lembra o caso do nascimento de
uma criança indígena, no dia 9 de junho. A gestante,
moradora da aldeia guarani Tekoá Pyau, localizada
na Barra do São João, interior de Santo Ângelo. A
mulher teve o bebê na aldeia e o Samu foi até o local
fazer o atendimento. O técnico de enfermagem
Daniel Pedroso e o condutor Vitor Silveira atuaram
neste caso. Mãe e filho foram conduzidos ao
Hospital Santo Ângelo.

Samu realizou 3.600 atendimentos em
2015

O Samu do Hospital Santo Ângelo atendeu
3.600 pessoas em 2015. A informação foi repassada
pelo coordenador dos serviços de Enfermagem do
Samu, Alex Martins Antunes. Desse montante parte
foram atendimentos clínicos como doenças
cardiológicas,
neurológicas,
respiratórias
e
metabólicas, assim como casos obstétricos. Também
teve atendimentos de traumas como acidentes de
trânsito, ferimentos por arma branca, ferimento por
arma de fogo, quedas, agressões entre outros.
O enfermeiro Alex explica que o Samu local
atende os municípios de Santo Ângelo, Entre-Ijuís,
Sete de Setembro, Eugênio de Castro e Vitória das
Missões. Além disso, presta assistência a outros
municípios da macrorregião missioneira dentro do
que determina o Complexo Regulador Estadual do
Samu.
EQUIPE
A equipe do Samu é formada por nove
médicos, seis enfermeiros, cinco técnicos de
enfermagem e 11 condutores de veículos de
emergência. Na ambulância de suporte avançado
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