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Primeiro bebê do ano é uma menina e
pesa mais de 3 quilos
Ao lado da família, Kamila Ferreira Batista,
de 20 anos, contou a reportagem do jornal A
Tribuna as últimas horas para o nascimento da
pequena Louise Batista Carneiro, o primeiro bebê
do ano. O nascimento da menina ocorreu às
6h35min do dia 1º de janeiro de 2016, no Hospital
Santo Ângelo. O bebê nasceu com 3,110 quilos,
com 50 cm, de parto normal.

Kamila lembra que desde o Natal vinha
sentindo dor e que uma noite sim, outra não, ia
para Hospital Santo Ângelo ver como estava o
bebê. Pensava que poderia nascer a qualquer
momento. “A previsão do médico era de que a
criança nasceria no dia 14 de janeiro, mas a
Louise veio antes. Apesar disso, comecei a ter
muita dor depois do réveillon. Fui para o hospital
por volta das 4h30min do dia 1º de janeiro”,
relata.
O pai, Heldinei Gilvan Carneiro, de 26
anos,conta com orgulho a história da sua primeira
filha. “Estou contente ao ver que o bebê tem boa
saúde e está se alimentando bem com o leite
materno. Ela já esteve no sábado no pediatra que
a examinou e disse que está tudo bem”, disse.
A
pequena
também
está
sendo
acompanhada nestes primeiros dias pela avó
Rúbia Ferreira, de 42 anos, e dos bisavós Luis
Ferreira, de 67 anos, e Diva Ferreira, de 64 anos.
Os pais da pequena Louise moram no bairro Pilau.

Assinatura de convênios garante
repasse de R$ 2 milhões ao HSA
O provedor do Hospital Santo Ângelo,
Bruno Hesse, assinou convênio, na segunda-feira,
4, com a gerente de negócios da Caixa, Nicole
Müller, que garantirá o repasse de cerca de R$

350 mil à Casa de Saúde. O ato aconteceu na sede
da Superintendência da Caixa Econômica Federal
em Passo Fundo. O recurso foi viabilizado através
de emenda parlamentar do deputado Giovani
Cherini (PDT). Essa verba será destinada para a
construção de uma nova fachada na parte Oeste
das instalações do hospital. No local também
serão feitos estacionamentos oblíquos (em trecho
da rua 15 de Novembro).

Bruno Hesse já havia assinado convênio
em Porto Alegre, no mês de dezembro, que
garantiu ao HSA outro volume de recursos à
instituição. A soma de investimentos chega a
quase R$ 2 milhões. Desse montante de convênios
assinados na Capital, R$ 299,2 mil são
provenientes de emenda do deputado federal
Giovani Cherini (PDT); R$ 700 mil do deputado
Darcísio Perondi (PMDB); R$ 400 mil do deputado
Elvino Bohn Gass (PT), e R$ 250,4 mil da
senadora Ana Amélia Lemos (PP). Os recursos são
provenientes do Fundo Nacional de Saúde (FNS).
As verbas serão utilizadas para a compra de
vários equipamentos.
O diretor administrativo, Sidnei Rugeri,
destacou o importante volume de recursos
conquistados pelo Hospital Santo Ângelo. Ele
lembrou que o HSA foi a instituição de Saúde do
interior do Estado que mais buscou recursos no
FNS, com a elaboração de projetos para a compra
de equipamentos e reformas das instalações da
Casa de Saúde e que o hospital buscará mais
recursos de projetos para 2016.

Nova fachada do hospital
A nova fachada do Hospital Santo Ângelo
será na parte Oeste das instalações, localizada na
rua 15 de Novembro. No total a área construída
vai ser de 466,46 metros quadrados. Na obra
haverá substituição de aberturas danificadas,
reposicionamento
dos
aparelhos
de
ar
condicionado e proteção destes por um gradil de
alumínio conforme projeto.

Devido aos casos de microcefalia, o
Ministério da Saúde recomenda que as gestantes
adotem medidas para diminuir a presença do
mosquito transmissor do vírus. Dentre elas a
eliminação de criadouros, uso de calças e camisas
de manga comprida, aplicação de repelentes e a
instalação de telas de proteção nas janelas.

Além disso, retirada e substituição do
reboco e colocação de pastilhas azuis e cinzas e
outras tonalidades, dentro do padrão de cores do
Hospital Santo Ângelo.
As calçadas da rua 15 de Novembro (entre
a Antônio Manoel e Bento Gonçalves) serão
reestruturadas para a implantação de um
estacionamento oblíquo, aumentando assim o
número de vagas às ambulâncias de municípios da
região da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde
que utilizam os serviços do hospital. Para isso, os
passeios públicos serão reduzidos.

UTI ADULTA É REFERÊNCIA NO ESTADO
A Unidade da UTI Adulto é um ambiente
que busca recuperar a saúde das pessoas que
necessitam de acompanhamento constante. O
espaço conta com 10 leitos, sendo um de
isolamento. A UTI do HSA está cadastrada na
Central de Leitos do Estado. Na unidade há
aparelhos capazes de reproduzir as funções vitais
dos internados, seja através de respiradores
artificiais, aparelhos de hemodiálise, entre outros.

Cuidados para se proteger do zika
vírus
O avanço dos casos de microcefalia no
Brasil vêm chamando a atenção do mundo. Até o
momento, conforme o primeiro boletim de 2016
do Ministério da Saúde são 3.174 casos suspeitos
registrados. O zika virus é apontado como o
agente causador da microcefalia. Os primeiros
casos de zika no Brasil foram registrados na Bahia
e podem ter sido introduzidos no Brasil durante a
Copa do Mundo. Esse vírus é transmitido pelo
mosquito Aedes aegypti que também é vetor dos
virus da dengue e chikungunya. No entanto o
vírus também pode ser transmitido pelo aedes
albopictus e outros tipos de aedes.
SINTOMAS
Os pacientes infectados pelo zika virus
apresentam sintomas como febre, dores e
manchas no corpo, assim como diarreia e sinais
de conjuntivite. A pessoa infectada deve repousar,
ingerir bastante líquido e remédios que aliviam os
sintomas da doença e evitar o AAS.

CUIDADOS

No local há equipamentos e aparelhos
como oxímetro de pulso, termômetro para
controle de temperatura, monitor de pressão
arterial, monitor cardíaco, sonda nasoenteral para
alimentar o paciente, ventilador mecânico que
injeta ar nos pulmões do paciente, tubo
orotraqueal para auxiliar na respiração e outros
equipamentos.
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