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NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Hospital Santo Ângelo (HSA) informa
que não está mais no Cadastro de Inadimplentes
(Cadin) conforme informação divulgada na
imprensa. O secretário estadual de Saúde, João
Gabbardo dos Reis, havia feito essa afirmação em
entrevista na RBS TV, no programa Jornal do
Almoço, na quarta-feira, dia 13 de janeiro.
A Instituição havia entrado no Cadin por
não ter feito a prestação de contas de um valor de
R$ 9 mil referente a recursos da Nota Fiscal
Gaúcha. O próprio Estado havia colocado o HSA
no Cadin. A Casa de Saúde descobriu que estava
no Cadin nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro.
Em apenas um dia o HSA regularizou a sua
situação.
RECURSOS ESTADUAIS
Os recursos de incentivos estaduais no
valor de R$ 702.564,26 foram repassados ao HSA
na tarde de quarta-feira, 14. Os valores são
referentes ao mês de outubro. Estão em aberto os
incentivos estaduais referentes ao meses de
novembro e dezembro de 2015, informação
confirmada na imprensa pela Federação dos
Hospitais Filantrópicos e Santas Casas do RS.

HOSPITAL
O Hospital Santo Ângelo atende, hoje, 26
municípios da região. A Instituição é formada por
um quadro clínico que presta 44 tipos de serviços
à comunidade. Inclusive é referência no Estado
em especialidades como Obesidade Mórbida,
Gestante de Alto Risco, Traumatologia de Alta
Complexidade, UTI Adulto e UTI Neonatal.
O Corpo Clínico do Hospital Santo Ângelo
conta com mais de 100 médicos de diferentes
especialidades ao contrário de matéria divulgada
na imprensa afirmando que a Instituição teria
apenas um médico para o atendimento de

pacientes de 23 municípios, no plantão e na
internação.
O Hospital Santo Ângelo tem um médico
plantonista na Urgência e Emergência do Pronto
Atendimento (24 horas). Além disso, o Pronto
Atendimento conta com uma equipe de médicos
de diferentes especialidades que fica em regime
de sobreaviso, podendo ser acionada a qualquer
momento de acordo com a necessidade. Também
quatro médicos responsáveis pela Clínica Médica
da Instituição, ou seja, que atua no atendimento
de pacientes internados. Mais quatro médicos
para internação de pacientes clínicos-pediátricos.
Possui ainda uma equipe médica 24 horas para o
setor de Obstetrícia, uma equipe médica
pediátrica para o setor de recém-nascidos. Conta
também com uma equipe médica que atua no
Samu 24 horas, uma equipe médica que atende a
UTI Neonatal, e uma equipe médica na UTI
Adulta.

Hospital Santo Ângelo possui moderno
serviço de imagem
O Hospital Santo Ângelo investimentos na
aquisição de modernos equipamentos na área de
Radiologia e Diagnóstico por imagem. Uma das
ações para qualificar ainda mais o serviço de
imagem foi a aquisição de Tomógrafo Multislice
da Toshiba, classe de tomógrafos que vem
revolucionando o método, com exames mais
rápidos e precisos, permitindo reconstruções e
análise em estações computadorizadas, incluindo
tridimensionais, que melhoraram a capacidade
diagnóstica.

Somado a esse serviço está a aquisição de
moderna bomba injetora de contraste para
realização de Angiotomografias, atualmente
considerada como o melhor exame para estudar
com precisão a luz e a estrutura da parede dos
vasos sanguíneos de médio e grosso calibre e para
programar o tratamento das diversas situações.

O Hospital Santo Ângelo, conta também
com os seguintes serviços de imagem: Radiologia
Geral: exames simples e contrastados. Nos ossos,
a radiografia acusa fraturas, tumores, distúrbios
de crescimento e postura. Nos pulmões, pode
flagrar da pneumonia ao câncer e ferimentos. As
imagens podem ser intensificadas ou melhoradas
com o uso de contrastes especiais dependendo do
procedimento.
OUTROS SERVIÇOS
Também
disponibiliza
serviço
de
mamografia que é faz diagnóstico por imagem e
pode detectar um nódulo, mesmo que este ainda
não seja palpável. Este exame é recomendado
pelo médico especialista para prevenção e
controle do câncer de mama.
A ultrasonografia, ou ecografia, é outro
serviço disponibilizado que consiste um método
diagnóstico que aproveita o eco produzido pelo
som para ver em tempo real as sombras
produzidas pelas estruturas e órgãos do
organismo, permite também, através do efeito
doppler, se conhecer o sentido e a velocidade de
fluxos sanguíneos.
BIÓPSIAS
As biópsias têm como objetivo colher
material de uma lesão ou de um órgão do corpo
para ser avaliado por um médico especialista
(patologista). Dessa forma, é possível obter
informações precisas sobre a natureza das lesões
ou o grau de comprometimento de um tecido por
doenças, como é o caso das biópsias hepáticas e
renais. Nos serviços de imagem do Hospital Santo
Ângelo, são atendidos pacientes de Santo Ângelo
e municípios da região.

Parcerias garantiram novo refeitório ao
HSA
Em 2015, uma das obras destaque do
Hospital Santo Ângelo foi o novo refeitório e
cozinha. A obra foi viabilizada com apoio da
Central do Dízimo Pró-Vida de Piracibacaba (SP)
que repassou em R$ 80 mil em materiais de
construção e recursos repassados pelo Ministério
do Trabalho e pela Justiça do Trabalho.

O novo refeitório e a nova cozinha dobrou a
capacidade. A nova cozinha tem 260,72 m²,
enquanto o refeitório 40 m². O refeitório antigo
com 25 m² tinha capacidade para atender 15
pessoas ao mesmo tempo. O novo refeitório
atende até 30 pessoas simultaneamente.
Além das alterações estruturais, foram
feitas reformas e adequações nas instalações
elétricas, hidrossanitárias, gás e exaustão. A
primeira fase da obra abrangeu a reforma do
refeitório, cozinha, área para limpeza de talheres
e louças e câmaras frias.

Na segunda fase foram feitos os vestiários
(masculino e feminino), área para recepção e
inspeção de alimentos. E na terceira fase prevê a
área de estoque, sala da nutricionista, sala de
preparo de carnes e sala para ser feito o café.
O refeitório funciona das 11h30min até as
13h15min e à noite das 10 horas até a meia-noite.
A cozinha do hospital conta com cozinheiros que
atuam em diferentes turnos, auxiliares de cozinha,
estoquista e auxiliar de limpeza. O processo de
elaboração dos cardápios conta com o trabalho da
nutricionista Marilia Sima dos Santos e Fabiane
Dalla Corte. A qualidade dos alimentos segue o
Manual de Boas Práticas de Fabricação e também
passa por controle higiênico-sanitário.
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