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Celebrada missa especial de
aniversário do HSA

entidades que desenvolvem importante trabalho
no atendimento da nossa comunidade”, disse.

Uma missa especial foi celebrada na tarde de
sábado, 6, na Catedral Angelopolitana. A
celebração foi realizada pelo padre Rosalvo Frey.
A atividade contou com a presença do provedor
do HSA, Bruno Hesse, outros integrantes da
provedoria e funcionários de diferentes setores da
Instituição de Saúde.

Na oportunidade, padre Rosalvo destacou o
importante trabalho desenvolvido pelo hospital,
salvando vidas. Ele testemunhou o que vem sendo
realizado na Casa de Saúde. O religioso lembrou
quando esteve doente e precisou do atendimento
do HSA. Também parabenizou a provedoria e a
direção do hospital pela dedicação no
atendimento dos pacientes e pelos 84 anos de
fundação da instituição que hoje presta mais de
40 serviços.
No encerramento da celebração, o provedor
foi convidado pelo padre para manifestar-se.
Hesse destacou a importância da data e o fato de
a Instituição de Saúde continuar sendo um
hospital de caridade que atende pacientes da
cidade e da região.

Cruz Vermelha repassa uma tonelada
de alimentos ao Hospital Santo Ângelo
O Hospital Santo Ângelo recebeu uma
tonelada de alimentos não perecíveis da Cruz
Vermelha. A entrega, que contou com apoio do
Exército, aconteceu na semana passada e foi feita
pelo presidente da Cruz Vermelha de Santo
Ângelo, Antônio Luís da Silva. A entrega foi feita
às nutricionistas Fabiane Dalla Corte e Marília
Sima.
O presidente da Cruz Vermelha disse que,
além do Hospital Santo Ângelo, outras entidades
locais foram beneficiadas com o repasse de
alimentos. “Essa é uma ação que busca ajudar

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Bruno
Hesse, destacou o gesto solidário da organização.
“Em nome do hospital agradecemos essa doação
de alimentos feita pela Cruz Vermelha que se
soma ao repasse de alimentos do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal.
Sem dúvida é uma ajuda importante para uma
instituição na qual 75% dos pacientes atendidos
são via Sistema Único de Saúde (SUS)”, observou.
CRUZ VERMELHA
A Cruz Vermelha também repassou alimentos
ao Lar do Menino, Lar da Menina, casas espíritas
e lares da velhice. Somado ao que foi entregue ao
HSA, o repasse foi de duas toneladas. O
presidente da Cruz Vermelha, Antônio Luís da
Silva, explica que o núcleo funciona há dois anos e
meio em Santo Ângelo e conta com a parceria do
Exército e da AGS. A Cruz Vermelha é uma
organização internacional que atua no mundo na
ajuda humanitária.

CIHDOTT do Hospital Santo Ângelo
A Comissão Intra Hospitalar de Doação de
Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT)
foi reativada no Hospital Santo Ângelo, em março
de 2012. A comissão é regida pela Portaria nº
1262 de 16/06/06 e conta com profissionais de
diversas áreas como médico, enfermeiros,
assistente social e psicólogas.
A equipe tem como função coordenar,
organizar e notificar o processo de captação de
órgãos e tecidos no HSA, apresentando às famílias
a possibilidade de doação.
O HSA trabalha como hospital notificador, dos
casos de morte encefálica junto a Central
Estadual de Transplantes do RS. Diante disso é
possível realizar todas as etapas para o
diagnóstico de morte encefálica que incluem dois
exames clínicos atestados por médicos diferentes
e que não estejam envolvidos com equipes de

retirada de órgãos, e um exame de imagem o qual
conclui o diagnóstico de morte encefálica.

Na foto, os médicos João Ghellar e Guillermo
Kiss, o enfermeiro Geovani Weber dos Santos, a
coordenadora do CIHDOTT, a enfermeira Denise
Guerin, e outros integrantes da comissão.

Banco de Sangue do HSA
O Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo
funciona de segunda a sábado das 7 às 12h30min. O
BS é coordenado pela enfermeira Marta Perim Motta.
A pessoa para ser doadora precisa estar em bom
estado de saúde (não apresentar sinais de resfriado ou
alergias); ter dormido bem à noite; não ingerir
alimentos gordurosos (quatro horas antes); não
consumir bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação;
não fumar duas horas antes, entre outros requisitos.
O doador deve ainda ter idade entre 16 e 68 anos,
sendo que no caso de idoso ele pode desde que a
primeira doação tenha sido feita até os 60 anos e pesar
no mínimo 50 quilos. Para a doação a pessoa deve
apresentar documento original com foto emitido por
órgão oficial, como carteira de trabalho ou carteira de
identidade. Pessoas, na faixa etária de 16 e 17 anos,
são necessárias a autorização dos pais ou de um
responsável na primeira doação.

Samu desenvolve palesta para
funcionários da Rede Vivo
No mês de janeiro, a equipe do Samu do
Hospital Santo Ângelo ministrou palestra na Rede
Vivo Supermercado. A atividade aconteceu na
Semana Interna de Prevenção de Acidente de
Trabalho e foi destinada a funcionários do
supermercado. Esse é o segundo ano consecutivo
que o Samu ministra palestra sobre os
procedimentos em acidente com trauma e quais
serviços poderão ser acionados.

Na atividade foi explicada a importância do
trabalho desenvolvido pelo Samu não apenas para
Santo Ângelo, mas para a macrorregião
missioneira. As palestras foram ministrada pelos
enfermeiros, Heron Mousquer e Michele
Bittencourt, e o técnico de enfermagem Daniel
Pedroso. Foto: Samu

QUEM NÃO PODE DOAR
Não pode doar quem teve doença sexualmente
transmissível; quem teve hepatite após 10 anos de
idade; sintomas de gripe ou diarréia nos últimos sete
dias; fez tatuagem nos últimos 12 meses;
procedimentos odontológicos de 1 a 30 dias antes de
doar, conforme caso; cirurgias de 3 a 12 meses e
conforme o procedimento, poderá ficar definitivamente
inapto; uso de determinados medicamentos; vacinas 4
semanas após a última dose; homens e mulheres com
mais de um parceiro e que mantém relações sexuais
sem o uso de preservativo.
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