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O semanário

1º Encontro dos Pequenos 
Guerreiros da UTI Neonatal

O médico responsável pela UTI Neonatal do HSA, Gui-
lherme Dutra Pinheiro, e a enfermeira gestora da Unidade, 
Aline Rebelato, foram entrevistados nesta sexta-feira,24, 
pelo radialista Guaraci Fernandes, na Rádio Maisnova FM. 

Os profi ssionais fi zeram a divulgação do 1º En-
contro dos Pequenos Guerreiros da UTI Neo-
natal do Hospital Santo Ângelo que será nes-
te domingo, 26, a partir das 9 horas no Brique da 
Praça. A atividade visa marcar o Dia Mundial da Prema-
turidade (17 de novembro) dentro do Novembro Roxo.

Em caso de chuva o evento automaticamente será 
transferido para o próximo domingo, dia 3 de dezembro.

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

Expediente

Banco de Sangue 

A coleta de sangue no Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo funciona de segunda 
a sábado, das 7 às 12h30min. Mais informa-
ções pelo telefone (55) 3313 2000 

Deputado Cajar Nardes visita o HSA

O d e p u -
t a d o 

federal Cajar 
Nardes esteve, 
nesta sexta-fei-
ra, 24, visitando 
o Hospital San-
to Ângelo. O 

Reunião com a RGE

Em encon-
tro realizado 
na terça-feira, 
21, a direção 
do Hospital 
Santo Ânge-
lo apresen-
tou as metas 
a l c a n ç a d a s 
até o momen-
to dentro 

Encontro retoma discussão do 
planejamento estratégico 

planejamento estratégico estabelecido e os desafi os que 
a instituição de saúde terá pela frente. Participaram da 
reunião o provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, o di-
retor administrativo, Marcelo Borges, e o diretor técnico, 
Loi Roque Biacchi, o consultor hospitalar, Edemar Pau-
la da Costa, o presidente da AMM, Brasil Sartori, o pre-
feito Aldi Minetto, o vice-prefeito de Caibaté, Daniel Her-
ter, além de secretários municipais de saúde da região.

Na atividade, o consultor hospitalar, Edemar Paula da 
Costa, explicou o trabalho de planejamento estratégico que 
o HSA iniciou em 2008 e que de quatro em quatro anos vem 
sendo revisado, tendo em vista mudanças na área da saúde, 
assim como alterações tecnológicas e evolução do hospital.

“Várias gerações de prefeitos passaram desde a im-
plantação do planejamento estratégico. Nossa ideia é 
criar um comitê com prefeitos e secretários de saúde para 
que, junto com o comitê organizacional do hospital, pos-
samos discutir ações e efetuar as modifi cações neces-
sárias para o aprimoramento de nosso planejamento es-
tratégico, utilizando as ferramentas do PDCA (planejar, 
desenvolver, controlar e agir)”, destaca o consultor hospitalar.

parlamentar reuniu-se com o provedor Odorico Bessa Almei-
da, o prefeito Jacques Barbosa, o ex-prefeito Valdir Andres, 
o diretor administrativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi 
Roque Biacchi, os integrantes da provedoria (Fernando Lon-
dero, Leo Mousquer, Angelo Carrafa, Neri Minuzzi, Isabel Cris-
tina Câmera), o consultor Hospitalar Edemar Paula da Costa, 
a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, o assessor de 
direção, Fermino Zucolotto Batista, e outras lideranças locais.

O parlamentar também conversou com gestores de uni-
dades e colaboradores. Cajar lembrou o trabalho de ar-
ticulação do Hospital Santo Ângelo, através do provedor 
Odorico e de lideranças locais que foram até Brasília no 
sentido de viabilizar recursos para a Instituição de Saúde. 

Cajar Nardes destacou que estão empenhados recursos 
para obras de reforma do hospital e que num segundo momen-
to serão liberados recursos para compra de equipamentos.

HOMENAGEM
A gestora 

do setor de 
Sanificação, 
L a v a n d e r i a 
e Costura, 
Mirtes Se-
gatto, rece-
beu, na quin-
ta-feira, 23, homenagem de suas equipes que organizaram 
a atividade e da direção do Hospital Santo Ângelo pelo 
aniversário. Na foto o provedor Odorico Bessa Almeida, 
o diretor técnico Loi Roque Biacchi, a gerente de enferma-
gem, Maristane Almeida, a gestora do setor de Recep-
ção, Elda Gomes, e a equipe de colaboradores do setor.
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HOSPITAL SANTO ÂNGELO

Camila Krombauer 24/11 
Denise Pinto Pereira Stoquero 25/11 
Keli Catarina Breda 25/11 
Marlene Teresinha da Silveira Pedroso 25/11 
Rosane Carneiro dos Santos 26/11 
Elenir das Gracas Valter 27/11 
Fernando Henrique de Mello Buzatta 27/11 
Verediane Bratz Palharino 27/11 
Janaina Pedroso Da Silva 28/11 
Jessica de Fatima Camargo 28/11 
Luziani Ferreira Dambros 28/11 
Eduardo Sobrosa Martins 30/11 
Eliane Picco 30/11 
Marceli Fatima Da Silva 30/11 
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Campanha de Higienização das Mãos Parceria com a RGE 
Uma parce-

ria entre a Rio 
Grande Energia 
(RGE) e o Hospi-
tal Santo Ângelo 
possibilitará ade-
quação e moder-
nização de trecho 
de rede elétrica na rua Antônio Manoel, onde está sendo feita 
a obra de acessibilidade e revitalização do Hospital Santo 
Ângelo - viabilizada com recursos do Lions Club Internatio-
nal, Lions Clube Santo Ângelo Centro, Lions Clube Santo 
Ângelo Tiaraju e Lions Clube Santo Ângelo Universitário. 

A defi nição das melhorias foi tratada durante reunião do 
provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, com o gerente 
de Relacionamento da RGE, Edson Severo Braz, na quinta-
feira, 23. Também participaram deste encontro o executivo 
de Relacionamento da empresa, Rafael Lugoch, o assessor 
de direção do HSA, Fermino Zucoloto Batista, a advogada e 
assessora jurídica da instituição de saúde, Valéria Hennicka, 
o advogado da RGE, Juliano Tasso, o técnico de obras, Ma-
teus Coimbra, e o engenheiro do HSA, Guilherme Hennicka.

12º Ovelhaço Campeiro 
Cerca de 

500 pessoas 
participaram, 
no domingo, 
19, do 12º 
O v e l h a ç o 
C a m p e i r o , 
p r o m o v i d o 
pelo Rotary 

Aconteceu na quar-
ta-feira, 22, o lan-

çamento da Campanha 
de Higienização das 
Mãos na Maternidade 
que tem como objetivo 
avaliar a taxa de consu-
mo de álcool gel/espuma 
higienizadora e sabone-
te líquido em todos os setores do hospital. A meta é reduzir os 
riscos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS). 

As unidades estão recebendo recipiente com balas e lem-
bretes para higienização das mãos. A unidade que apresentar 
a melhor a média de consumo do álcool gel vai ser premiada. 

Na foto a enfermeira gestora do Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar (SCIH), Daniele Berwanger, a  secretária 
da Maternidade, Rosemari Abreu, a técnica de enfermagem, 
Juliana Cichorski, a enfermeira Cristina Taborda, a técnica 
de enfermagem, Kelly dos Anjos, a médica responsável 
pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Joise 
Wottrich, e a técnica de enfermagem, Matieli Colleto.

12ª Coordenadoria Regional de Saúde

Na segunda-feira, 20, a direção do Hospital Santo Ângelo 
esteve reunida com o novo coordenador da 12ª Coordenado-
ria Regional de Saúde, Yuri Sommer Zabolotsky. Na oportuni-
dade foram apresentados dados gerais do HSA ao novo coor-
denador. Participaram do encontro o provedor Odorico Bessa 
Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o diretor téc-
nico, Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, a coordenadora adjunta da 12ª CRS, Margarete For-
lin, o secretário municipal de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, o 
presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jerônimo Riechel, 
o representante da 12ª CRS, Luiz Antônio Caetano, a enfer-
meira do setor de Faturamento, Valdecira Senger, entre outros.

Encerra nesta sex-
ta, 24, o 22º Curso 
de Casal Gestante do 
Hospital Santo Ângelo. 
Neste último encon-
tro, a fi sioterapeuta 
Tayana Feijó apresen-
tará palestra sobre 
trabalho corporal, 
relaxamento e técni-

22º Curso de Casal Gestante 
encerra nesta sexta-feira

Clube Santo Ângelo Norte, no salão paroquial da Catedral. 
Quem foi ao evento pode degustar um cardápio de pratos tí-
picos variados com churrasco e ensopado de carne de ove-
lha, carreteiro de carne de gado, arroz e saladas diversas.

Durante o 12º Ovelhaço teve apresentação musical com 
integrantes do Rotary Clube Santo Ângelo Norte e outros 
colaboradores que ajudaram na organização da promoção.

cas de Shantala. Depois a enfermeira Ma-
ria Helena Wolf abordará o tema amamentação.

Ao longo da semana teve palestras com o médico 
Edilson Burmann; a fonoaudióloga Débora Schmidt; a 
nutricionista Fabiane Dalla Corte; as enfermeiras Aline 
Rebelato; Gisele Siniak;  Neida Klein e  Daniele Berwan-
ger; e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes. 

O 22º Curso de Casal Gestante do Hospital San-
to Ângelo está sendo organizado pela coordena-
dora da atividade, a enfermeira Paula Queiroz, 
e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.


