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Avança obra de revitalização de trecho
da rua Bento Gonçalves

ambulâncias e outros veículos que transportam
pacientes da região.

A obra de revitalização de trecho da rua
Bento Gonçalves, que iniciou na semana passada,
vem avançando. A Prefeitura fez a retirada
árvores e remoção dos canteiros centrais da rua
Bento Gonçalves, no trecho entre a Antunes Ribas
e a 15 de Novembro. A medida faz parte do
projeto sugerido pelo Hospital Santo Ângelo que
prevê a revitalização de trechos das ruas Bento
Gonçalves e 15 de Novembro. A obra está sendo
viabilizada com recursos federais e conta com a
parceria da Prefeitura de Santo Ângelo.

Pediatria do Hospital Santo Ângelo
atende mensalmente mais de 360
crianças

O provedor Bruno Hesse destaca que a
revitalização desta via vai trazer mudanças
positivas que irão melhorar o fluxo de
ambulâncias e outros veículos que trazem
pacientes para o HSA. “Essa é uma demanda
importante que temos. A obra vai ser fundamental
para agilizar e qualificar o atendimento da
comunidade regional”, frisa.

Pelo projeto, o ponto de táxi também vai ser
colocado no lado inverso da rua. Outra mudança
prevista é na rua 15 de Novembro, no trecho
entre as ruas Bento Gonçalves e a Antônio
Manoel, onde o Hospital Santo Ângelo vai
construir uma nova e moderna fachada. Haverá
redução das calçadas do lado do hospital. No local
serão colocados estacionamentos oblíquos para

A Pediatria do Hospital Santo Ângelo atende
mensalmente mais de 360 crianças. A informação
é da enfermeira responsável pela pediatria,
Daniele Rambo Lauxen da Rosa. Segundo ela, em
2015, 3.140 crianças receberam atendimentos
laboratoriais e 1.275 crianças internadas. Desse
total de internadas, 108 fizeram cirurgia.

Conforme Daniele é no período do inverno
que ocorre maior número de internação. As
causas de atendimentos/internação geralmente
estão relacionadas a infecções respiratórias e
gastrointestinais, assim como cirurgias de
amígdalas, apendicite e fraturas por queda.

UNIDADE
A unidade de Pediatria possui 23 leitos, uma
sala de recreação e atende pacientes pelo Sistema
Único de Saúde, bem como convênios e
particulares. A equipe da Pediatria conta com 14
técnicas de enfermagem, que atuam nos turnos da
manhã, tarde e noite. Além de contar com a

enfermeira responsável pela unidade, possui dois
enfermeiros supervisores nos turnos da tarde e
noite, além de uma secretária e médicos pediatras
plantonistas.
INTERNAÇÃO
O período médio de internação das crianças é
de 3 a 4 dias. A Pediatria recebe apoio de
voluntários
que
desenvolvem
atividades
recreativas com os pequenos. Também recebe
doações de roupas infantis e fraldas que são
repassadas às famílias de crianças atendidas no
Hospital Santo Ângelo.

“Embora não comum podem ocorrer incidentes
dentro do próprio educandário e o quadro de
professores tem um papel importante no
atendimento da vítima antes da chegada da
equipe de socorro”, diz o enfermeiro.

Samu realiza oficinas de primeiros
socorros a professor do Verzeri
Uma equipe de 14 profissionais do
Samu/Salvar de Santo Ângelo coordenada por
Alex Martins Antunes prestou ontem durante todo
o dia orientações aos professores da Rede Verzeri
da região noroeste do RS sobre a importância dos
primeiros socorros, dentro de um projeto
desenvolvido pela Congregação das Irmãs Filhas
do Coração Sagrado de Jesus.

Pela manhã, aconteceu a parte teórica com a
enfermeira do Samu, Gisele Siniack, que
ministrou palestra sobre primeiros socorros.
Ainda pela manhã, teve apresentação do “Doutor
Palhaço”interpretada pelo funcionário do Samu,
Marcelo Padilha. Já à tarde foram desenvolvidas
oficinas práticas de simulação de atendimento
onde também atuaram os professores da rede. Ao
todo foram três oficinas: a primeira tratou da
reanimação cardiovascular em adultos e crianças;
a segunda sobre trauma músculo esquelético e
choque hipovolêmico (hemorragias); e a terceira
sobre imobilização com uso de prancha rígida e
utilização de colar cervical. O público-alvo desta
ação foi os professores que participaram de
atividades lúdicas desenvolvidas pelo Samu.
PREVENÇÃO
Conforme Alex, o Samu preocupa-se com a
prevenção e a forma correta de efetuar uma
prestação de socorro.

Outro foco deste trabalho do Samu é em
relação aos estudantes. Alex relata que é
importante os jovens saberem as ações básicas
em casos de situações relacionadas a quedas e
desmaios.

Asta May
Aline Pereira Do Nascimento
Maria Olga Rontani
Geneci Aparecida Do Nascimento
Jane Pedroso
Jaqueline Da Silva
Sidnei Luis Rugeri
Gilmar Weber
Juliana Zmora

20/02
21/02
21/02
23/02
23/02
23/02
24/02
25/02
26/02

