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O semanário

HOMENAGEM

O diretor administrativo do Hospital Santo Ângelo, 
Marcelo Borges, que é natural de Porto Alegre, come-
morou aniversário no dia 5 de novembro. Marcelo re-
cebeu, na tarde de segunda-feira, 6, homenagem do 
provedor Odorico Bessa Almeida, do diretor técnico, Loi 
Roque Biacchi, da gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, e da equipe de colaboradores da Instituição. 

Provedor: Odorico Bessa Almeida
Jornalista: Cristiano Devicari
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 2000

Expediente

Equipe da Central de Transplantes 
faz captação de órgãos no HSA

Uma equi-
pe da 

Central de 
Transplantes 
do Estado, 
de Porto Ale-
gre, esteve, 
no sábado, 4, 
no Hospital 
Santo Ângelo, 
para capta-
ção de órgãos. A doadora foi uma mu-
lher de 48 anos que teve morte encefálica. 

A cirurgia começou às 22 horas e prosseguiu até as 
23h30min. Na oportunidade foram captados os rins para 
transplante. Atuaram no procedimento o médico Julia-
no Martini da Central de Transplantes do Estado, o enfer-
meiro Paulo Rolim, da Organização de Procura de Órgãos 
(OPO 7), e o médico anestesista do HSA, Mauro Medeiros. 

Também atuaram as equipes da Comissão Intra Hos-
pitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Trans-
plantes (CIHDOTT), através dos enfermeiros Márcio 
Steinhaus, Paula Queiroz, Cilene Patat, a psicóloga, Ca-
rine Bueno Fernandes, e a assistente social, Maira Ba-
gatini, assim como do Centro Cirúrgico e da UTI Adulto.

A paciente estava internada desde a sexta-feira, 3, no HSA. 
Ela veio do município de Planalto e tinha sido encaminhada 
pela Central de Leitos do Estado para a UTI do Hospital San-
to Ângelo. Foram realizados três exames na paciente para a 
confi rmação do diagnóstico. Os exames foram avaliados por 
dois médicos, sendo um deles neurologista. A partir da sus-
peita da morte encefálica foi comunicada a Central de Trans-
plantes do Estado. Após os três exames a equipe do CIH-
DOTT comunicou a família que autorizou a doação de órgãos.

PEDIATRIA
Aconteceu, 

na segunda-
feira, 7, a reu-
nião mensal 
da Pediatria. 
Na atividade, 
coordenada 
pela enfer-
meira gesto-
ra da unida-
de, Juliana Pires, foram tratados vários assuntos.

Dentre eles, o Centro de Custo e ações para redu-
ção de custos sem perder a efi ciência dos serviços. 
Além disso, revisão de anotações de prontuários, re-
gistro do ponto e outros assuntos gerais da Pediatria.

Reunião com a RGE

Agrofel repassa doações

A c o n t e -
ceu na  quar-
ta-feira, 8, a 
reunião da 
Brigada de 
Emergência.

Na opor-
tunidade, o 
e n f e r m e i r o 
Marcus An-
gst repas-

Brigada de Emergência
faz treinamento

sou orientações de primeiros socorros  para ví-
tima com fratura exposta e sangramento. Ele foi 
auxiliado pelo técnico de enfermagem, Vilson da Ro-
cha, e os motoristas Miguel Ballentier e Márcio Ribeiro.

Na atividade foi explicado os procedimentos adequados 
para imobilizar e estancar hemorragias. Também presentes 
no treinamento a enfermeira do Trabalho, Eduarda Perim 
Motta, o engenheiro do Trabalho, Valmir Ribas, e os técnicos 
de Segurança no Trabalho, Marcelo Padilha e André Brum.

A Agrofel fez, 
na  quarta-fei-
ra, 8, o repasse  
alimentos não 
perecíveis e ma-
terial de limpeza 
e higiene para o 
HSA. Ao todo fo-
ram repassados 
mais de 200 qui-
los de alimentos.

Na  foto 
o provedor 
Odorico Bessa Almeida, o assessor de direção, Fermi-
no Zucoloto Batista, a nutricionista Fabiane Dalla Corte, 
e os representantes da Agrofel, Marcelo  Jardim, Lua-
na Obadowski, Henrique Sommer e Thiarlis Cargnelutti.

22º CURSO CASAL GESTANTE
De 20 a 24 de novembro será realizado o 22º Curso de 

Casal Gestante do Hospital Santo Ângelo. No total serão 
cinco encontros que terão palestras com médico, enfermei-
ros, psicóloga, fi sioterapeuta, fonoaudióloga e nutricionista.  

As inscrições que são gratuitas podem ser realiza-
das até o dia 17 de novembro, através do formulário 
de inscrição disponível na internação do Hospital (en-
trada pela rua Antônio Manoel) de segunda a sexta fei-
ra, das 8 às 12 horas e das 13h30min às 17h30min. 
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Andreia da Silva Barz 10/11 
Claudia Daiani Zini 10/11 
Rodrigo Silveira Pereira 10/11 
Valmir Alfonso Obadowski 10/11 
Luis Fernando Noronha dos Reis 11/11 
Simone Guasso Machado 11/11 
Tatiane da S. B. Mullich da Silva 11/11 
Fatima Hamaoui Inselsperger 12/11 
Debora Avozani 13/11 
Eliana Godoy de Moraes 14/11 
Carmem Suzani Camera de Oliveira 15/11 
Rosa Maria Ramires de Moraes 16/11 
Vanessa de Souza Issler 16/11 
Amaralina Taborda Ferreira 17/11 
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UTI Neonatal promoverá encontro especial Reunião de enfermagem
A gerente 

de enferma-
gem, Maris-
tane Almeida, 
coordenou a 
reunião men-
sal de enfer-
magem, na 
segunda-feira, 
6, no auditó-
rio do HSA. 

Na ocasião foi falada  da conferência de con-
tas durante o período de internação dos pa-
cientes em todas as unidades assistenciais. 

Todos os enfermeiros receberão orienta-
ções pertinentes as conferências dos prontuários.

A coordenadora da Co-
missão Interna de Cura-
tivos do Hospital Santo 
Ângelo e do Grupo de 
Prevenção e Tratamen-
to de Lesões (Gepele), 
enfermeira Daniele Lau-
xen da Rosa, fez, no 

Banco de Sangue no Brique da Praça
Neste domingo, 12, 

o Banco de Sangue 
do HSA promove ati-
vidade no Brique da 
Praça, numa parceria 
com o curso de Téc-
nico em Enfermagem 
da URI Santo Ânge-

No dia 26 
de novem-

bro, no Brique da 
Praça, acontece-
rá o 1º Encontro 
dos Pequenos 
Guerreiros da 
UTI Neonatal do 
Hospital Santo 
Ângelo. A pro-
moção inicia às 
9 horas e reunirá familiares de bebês que passaram pela UTI 
Neonatal. O encontro visa marcar o Dia Mundial da Prema-
turidade (17 de novembro) e Novembro Roxo. Apenas em 
2016 mais de 200 bebês foram atendidos pela UTI Neonatal.

O médico responsável pela unidade, Guilherme Dutra Pinheiro, 
explica que a atividade tem como objetivo promover uma confra-
ternização da equipe de profi ssionais com familiares dos bebês. 

O evento desenvolvido pelo Hospital Santo Ângelo con-
ta com a parceria da Secretaria de Assistência Social, atra-
vés da secretária municipal, Jacqueline Possebom, e com 
apoio da Gráfi ca Adhara e da Minner Especialista em Solução.

A Secretaria Municipal de Assistência Social juntamente 
com os Clubes de Mães fará a entrega de chaveiros perso-
nalizados em forma de um polvo em miniatura para as famí-
lias dos bebês que passaram pela UTI Neonatal. O chavei-
ro faz uma referência ao “Polvo” – uma tecnologia leve que 
a unidade utiliza para o tratamento dos bebês prematuros.

lo e o curso de Biomedicina da CNEC Santo Ângelo. 
A enfermeira gestora do   Banco de Sangue, Marta Pe-

rim   Motta, divulgou a promoção na rádio Maisnova Fm, 
durante entrevista com o comunicador Guaraci Fernandes.

A  atividade visa marcar o Dia Nacional do Doador Vo-
luntário de Sangue, comemorado no dia 25 de novembro.

Durante o Brique haverá verifi cação de pressão arte-
rial, medição de glicose, tipagem sanguínea e distribuição 
de folders educativos. Também cadastramento de volun-
tários para posterior doação de sangue e a participação 
do Palhaço Leleco, interpretado por Marcelo Padinha, téc-
nico de Segurança no Trabalho e do Projeto Dr. Palhaço.

Palestra sobre curativos

dia 31 de outubro, o treinamento de profi ssionais de saú-
de sobre curativos e úlceras por pressão. A atividade foi 
desenvolvida no Lar de Idosos Isabel Oliveira Rodrigues.

Higienização das mãos
Aconteceu na quarta-feira, 8, o 
lançamento da Campanha de Hi-
gienização das Mãos na Unidade 
de Saúde Mental. A enfermeira 
coordenadora do Serviço de 
Controle de Infecção Hospita-
lar (SCIH), Daniele Berwanger,  
promoveu a atividade que contou 
com a participação da coorde-
nadora da Unidade B, Márcia 
Kohn, o monitor Mateus Vargas, 

Visita da RGE
O gerente da RGE, 

Rafael Lugoch, e o ad-
vogado Juliano Tas-
so, estiveram, na ter-
ça-feira, 7, visitando o 
Hospital Santo Ângelo.

Na oportunidade co-
nheceram a obra de re-
vitalização da fachada e 
da internação, viabiliza-
da pelos Lions Clubes 
de Santo Ângelo. Rafael 
sinalizou a viabilidade 
de uma parceria com    
o projeto para melho-
rias na rede elétrica. 

Na foto represen-

tantes da RGE, o provedor Odo-
rico Bessa Almeida,  a vice-pro-
vedora, Iara Fortes, o diretor 
administrativo, Marcelo Borges, 
o past governador do Lions, Dis-
trito LD4, Leonesildo Berte, o en-
genheiro Guilherme Hennicka, 
e o empresário  Roger Frees.

a técnica de enfermagem, 
Carine Maciel, e a secretária 
da CCIH, Graziele Lizzott.


