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O semanário

Direção do HSA recebe visita 
do deputado Eduardo Loureiro

O deputado Eduardo Loureiro esteve, na manhã de 
segunda-feira, 27, visitando o Hospital Santo Ângelo. O 
parlamentar conversou com o provedor do HSA, Odorico 
Bessa Almeida, e o diretor administrativo, Marcelo Borges.

No encontro, o deputado reafi rmou seu com-
promisso em continuar apoiando a Casa de Saú-
de e que vai auxiliar o hospital em relação a de-
mandas pendentes junto ao Governo do Estado. 

Depois, o parlamentar, juntamente com o prove-
dor e o diretor, e o engenheiro Guilherme Hennicka, 
visitou a obra dos 58 leitos com recursos do Esta-
do que viabilizara a ampliação do número de leitos.

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

Expediente

Realizado o 1º Encontro dos Pequenos 
Guerreiros da UTI Neonatal 

A emoção 
e a ale-

gria marcaram 
o 1º Encontro 
dos Pequenos 
Guerreiros da 
UTI Neona-
tal do Hospital 
Santo Ângelo, 
no domingo, 
26, durante o 
Brique da Pra-
ça. O even-

Reunião com a RGE

O Hospital Santo Ângelo 
recebeu, na quarta-feira, 22, 
a visita de técnicos do Minis-
tério da Saúde. Estiveram no 
HSA o chefe do serviço de 
convênios do Ministério da 
Saúde no Rio Grande do Sul, 
Luis Carlos Ferreira Araújo, e 
o agente administrativo, Pé-
ricles Humberto da Rocha. 

Técnicos do Ministério da Saúde 
visitam o Hospital Santo Ângelo

Os técnicos verifi caram a execução dos convênios fi rma-
dos entre o Ministério da Saúde e o Hospital Santo Ângelo. 
Eles visitaram as diferentes unidades da Casa de Saúde.to reuniu familiares de crianças prematuras atendidas pelo 

HSA de toda a região e fez parte da programação especial 
do Novembro Roxo e do Dia Mundial da Prematuridade (17 
de novembro). A atividade contou com a presença do pro-
vedor Odorico Bessa Almeida, a secretária de Assistência 
Social, Jacqueline Possebom, os médicos Guilherme Dutra 
Pinheiro, a médica Isley Angelita Medeiros Goettems, a ge-
rente de enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira ges-
tora da UTI Neonatal, Aline Rebelato, assim como equipe de 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e colaboradores HSA.

Quem esteve 
presente no Brique 
da Praça pode co-
nhecer histórias 
como a dos pri-
meiros trigême-
os que nasceram 
no Hospital San-
to Ângelo, foram 
atendidos pela 
UTI Neonatal, Ga-
briel, Eduarda e Guilherme. As crianças estiveram com os 
pais Rubens Schadeck e Nara Schadeck na promoção.

O médico Guilherme Dutra Pinheiro explica que a atividade 
teve como objetivo promover um encontro da equipe de pro-
fi ssionais com familiares dos bebês que passaram pela uni-
dade. A enfermeira Aline Rebelato, por sua vez, ressaltou o 
carinho dos familiares com a equipe do Hospital Santo Ânge-
lo e do importante momento que foi o 1º Encontro dos Peque-
nos Guerreiros da UTI Neonatal do Hospital Santo Ângelo.  

Durante o encontro teve distribuição de pipoca, algodão 
doce e os pequenos puderam se divertir no pula-pula e com 
o palhaço que fez pinturas e outras brincadeiras com a ga-
rotada. E a Secretaria Municipal de Assistência Social, junta-
mente com os Clubes de Mães, fez a entrega de chaveiros 
personalizados na forma de polvo em miniatura às famílias 
dos bebês que passaram pela UTI Neonatal. O chaveiro 
faz uma referência ao “Polvo” – uma tecnologia leve que 
a unidade utiliza para o tratamento dos bebês prematuros. 

Viagem a Nova Iorque

Em novembro, a médica Floren-
ce Assis esteve no 44º VEITHsym-
posium anual de cirurgia vascular 
e endovascular, em Nova Iorque.  

Na foto a médica Florence 
Assis com o médico Frank Vie-
th, referência mundial na área.
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HOSPITAL SANTO ÂNGELO

Adão de Oliveira 01/12 
Daiana Camargo Braz 01/12
Junior dos Santos De Melo 01/12
Clecio Ramires Ribeiro 02/12
Elise Maria Furtado 02/12 
Vitor Silveira dos Santos 03/12 
Greice Gabriela da Silva Gonçalves Paz 
Juliane Dezengrini 04/12 
 Liliane Oliveira dos Santos 04/12
 Mariana Ghermandi 05/12 
 Rojane Matte Pereira 05/12
Joctã Eliezer Gonçalves 06/12 
Tamara Cristiane Moss 06/12 
 Gislaine de Oliveira Salvieri 07/12 
 Laise Santos de Lima 07/12 
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Comissão Interna de Curativos Modernização da 
rede elétrica

Em decorrên-
cia da chuva do 
último fi nal de se-
mana foi tranferida 
para o dia 19 de 
dezembro a obra 
de adequação e 
modernização de 
trecho da rede 
elétrica na rua Antônio Manoel, onde a obra de acessibili-
dade e revitalização do Hospital Santo Ângelo. A melho-
ria na rede estará sendo viabilizada numa parceria entre 
a Rio Grande Energia (RGE) e o Hospital Santo Ângelo .

Festa de Final de Ano 
da AFUHSA e HSA 2017

Neste sábado, 2, às 21 horas, no GDF Os 
Farroupilhas, acontecerá a tradicional Fes-
ta de Final de Ano da AFUHSA e HSA 2017. 

Cartões estão sendo comercializados ao pre-
ço de R$ 30 adulto e R$ 15  crianças até 12 
anos de idade. O cardápio será churrasco, gale-
to, carne de porco, arroz branco e arroz à grega.

A animação será com  a Banda Baile.Com.

A coordenadora 
da Comissão 
Interna de Curativos 
do Hospital Santo 
Ângelo e do Grupo 
de Prevenção e 
Tratamento de 
Lesões (Gepele), 
a enfermeira 
Daniele Lauxen 
da Rosa, ministrou 
minicurso sobre 
“tratamento de 

Sanifi cação, Lavanderia e Costura
As equipes da  Sanifi -

cação, Lavanderia e Cos-
tura organizaram a festa 
de aniversário da gestora 
do setor, Mirtes Segat-
to, no dia 23 de novem-
bro. Na foto, as equipes 
de Lavanderia e Costura 
prestando a homenagem.

I n t e -
grantes da 
equipe do 
Banco de 
Sangue do 
H o s p i t a l 
Santo Ân-
gelo parti-
ciparam de 
curso pro-
movido pela 

Curso na Hemorrede

lesões por pressão”. A atividade foi desenvolvida no 
dia 8 de novembro, no Campus da URI Santo Ângelo 
durante a XVI Semana Acadêmica de Enfermagem.

Hemorrede do Estado e a Liga do Sangue da Universi-
dade  Federal de Ciências da Saúde  de Porto Alegre.

Na foto, Sandrine Wagner da UFCSPA, a bio-
médica Patrícia Eich, a enfermeira gestora do Ban-
co de Sangue do HSA, Marta Perim Motta, a bio-
médica, Ana Frolich da Hemorrede e a enfermeira  
Aline, do Banco de Sangue de Bento Gonçalves.

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 

Reunião com as secretárias

MENSAGEM
“Parabéns pelo seu dia chefe! Que essa humildade que tan-

to nos entusiasma e cativa siga crescendo sempre mais, assim 
como a sua competência e habilidade como gestora. Você é 
um exemplo de caráter, força e carisma.

Essa é a homenagem do setor de sanifi cação”.

No dia 24 de no-
vembro, no auditório 
do HSA, aconteceu a 
reunião mensal com 
as secretárias das 
unidades. A atividade 
foi desenvolvida pela 
coordenadora, Elda Gomes. Dentre os assuntos, a importân-
cia do atendimento de qualidade e excelência dos pacientes 
de convênios, particular e SUS. Na ocasião, Elda agradeceu 
o envolvimento e comprometimento de todos na redução de 
custos com manutenção da qualidade dos serviços. Também 
falou do tema faturamento, escala de trabalho de dezembro e 
férias 2017/2018.


