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Equipe de Porto Alegre faz captação de
órgãos no Hospital Santo Ângelo
Uma equipe de Porto Alegre esteve na sextafeira no Hospital Santo Ângelo para a captação de
órgãos de um homem de 70 que teve morte
encefálica. Fizeram parte da equipe o médico
Guillermo Kiss, do Hospital Santa Casa de
Misericórdia, e o enfermeiro Geovani Weber dos
Santos, da Organização de Procura de Órgãos
(OPO 7). O médico João Carlos Ghellar participou
do processo de captação de órgãos.

DOAÇÃO
O paciente estava internado no Hospital Santo
Ângelo e tinha sofrido um Acidente Vascular
Cerebral (AVC). A equipe da Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplante (CIHDOTT) entrou em ação quando
teve a suspeita de morte encefálica. O primeiro
teste neurológico foi realizado na tarde da quintafeira, 21. O segundo teste, clínico, foi realizado
seis horas depois do primeiro. E na sexta-feira foi
realizado um eletroencefalograma que confirmou
a morte encefálica. Os exames foram feitos por
dois neurologistas.
A coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar
de Doação de Órgão e Tecidos para Transplante
(CIHDOTT), a enfermeira Denise Guerin, explicou
que durante os testes, as informações foram
repassadas a Central de Transplantes de Porto
Alegre.
“Também
fizemos
exames
e
encaminhamos à Central de Transplantes para
verificar se o paciente era um doador potencial de
órgãos”, contou Denise.
Integrantes da CIHDOTT do Hospital Santo
Ângelo entrevistaram familiares do paciente e
falaram sobre o direito da doação de órgãos. Na
oportunidade, a família decidiu fazer a doação de
órgãos.

Hospital vai inaugurar em fevereiro a
Galeria dos Provedores

O médico e o enfermeiro vieram de avião da
Capital às 21 horas e chegaram às 22 horas em
Santa Rosa. A equipe veio num veículo van
disponibilizado pelo Hospital Santo Ângelo. Eles
chegaram a Santo Ângelo às 22h45min. Os
profissionais iniciaram o processo de captação de
órgãos às 23h30min e o trabalho encerrou por
volta da 1h30min. Foram retirados os rins e o
fígado.

No dia 4 de fevereiro, às 17 horas, será
inaugurada a Galeria dos Provedores do Hospital
Santo Ângelo. A atividade está dentro da
programação de comemoração dos 84 anos da
Instituição de Saúde. Na oportunidade, o
provedor Bruno Hesse, vai fazer um resgate da
história do hospital. Participarão da solenidade
integrantes da provedoria, diretoria e conselho
fiscal, assim como familiares de provedores.
O público presente poderá conhecer a galeria
que vai ficar na entrada do auditório do Hospital
Santo Ângelo. No local estarão nomes de pessoas
que
deram
sua
contribuição
para
o
desenvolvimento da casa de saúde: João Braga de
Abreu, Francisco Leite Veloso, José Edgar Ramos,

Benjamim Prates Osório, Raul Oliveira, Apparício
Sebastião do Amaral, Mieczyslau Turkiewicz,
Amadeu Zeni, Achyles Porciúncula, José Henrique
Nozari, Marcos Simon, Marcelo Mioso, Roberto
Hocheim, Milton Piltz, Bôrtolo Pizzolotto, Velci
Soares Machado, Luiz Vilmar Denardin, Ataídes
Reis Brum e Bruno Walter Hesse.

Cristiane Segatto assume chefia dos
enfermeiros na Unidade A
A enfermeira Cristiane Segatto assumiu na
quarta-feira, 27, a chefia da equipe de
enfermeiros da Unidade A do Hospital Santo
Ângelo. Ela assume no lugar da enfermeira
Simone Polo Schneider que vai morar com a
família em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
Simone passou no vestibular e vai cursar
Medicina na UNIG. O anúncio da nova enfermeira
chefe da Unidade A foi feito pela enfermeira chefe
Maristane Almeida.
Na sua despedida, Simone lembrou os quatro
anos que atuou no HSA e o período de um ano no
comando da equipe de enfermeiros da Unidade A.
emocionada disse que a equipe trabalho de forma
integrada e que não estava despedindo-se apenas
de colegas, mas também de amigos.
Já Cristiane agradeceu a confiança ao receber
o convite para assumir a Unidade A. Lembrou que
há um ano veio de Ijuí, onde trabalhava no HCI,
para atuar em Santo Ângelo. No HSA, Cristiane
trabalhou por seis meses no
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Conselho Municipal de Saúde debate
saúde no município
O Conselho Municipal de Saúde promoveu
assembleia na terça-feira, 26, o auditório do
Centro Municipal de Cultura. O evento foi aberto
ao público e debateu ações que podem melhorar
os serviços de saúde em Santo Ângelo. Na
oportunidade aconteceu a prestação de contas
relativa ao Hospital Santo Ângelo; a apresentação
do plano de trabalho da Nota Fiscal Gaúcha etapa 43 do HSA; e a apresentação do relatório
das atividades e dos incentivos repassado pelo
Estado ao HSA.

Também foi apresentado um relatório e
parecer sobre a aplicação de recursos da
Secretaria Municipal de Saúde referente ao ano
de 2015; a utilização das instalações da Unidade
de Pronto Atendimento do bairro Pippi; o serviço
de Pronto Atendimento do HSA e assuntos gerais.

Jovens da Assembleia de Deus visitam
pacientes do HSA
Jovens da Igreja Assembleia de Deus
estiveram visitando crianças da pediatria e
pacientes de outros setores do Hospital Santo
Ângelo, na manhã de sábado, 23. Durante a visita,
os jovens fizeram apresentações musicais,
conversaram com os pacientes e destacaram
mensagens de amor de Jesus Cristo.

Uma das integrantes do grupo de jovens,
Vamila Pipper, contou que desde o ano passado
vêm sendo realizadas essas visitações. Segundo
ela, a ideia é levar um pouco de carinho e a
palavra de Deus às pessoas.
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