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Expediente

UTI Neonatal utiliza banho com 
boia cervical para prematuros

Desde o 
i n í c i o 

da semana, 
o Hospital 
Santo Ângelo 
disponibil iza 
uma nova tec-
nologia leve 
para os bebês 
atendidos na 
UTI Neonatal: 
a hidroterapia 

Deputado Giovani Cherini visita o 
Hospital Santo Ângelo

O diretor técnico do Hospital Santo Ângelo, Loi Roque 
Biacchi, recebeu, na segunda-feira, 12, a visita do depu-
tado federal, Giovani Cherini, do PR, que cumpriu rotei-
ro na região das Missões, no período de Carnaval. A reu-
nião contou com a participação da gerente de enfermagem 
do HSA, Maristane Almeida, do ex-vereador Nader Has-
san, a chefe de Gabinete, Adriane Cerini, entre outros.

Na oportunidade, o diretor agradeceu o apoio do de-
putado que viabilizou recursos de emenda parlamentar 
no valor de R$ 350 mil à obra de revitalização do Hos-
pital Santo Ângelo para a construção da nova facha-
da, na rua 15 de Novembro, assim como de novo pas-
seio público, com estacionamento oblíquo de veículos. 

Cherini se comprometeu em continu-
ar apoiando o Hospital Santo Ângelo e de via-
bilizar novos recursos para a Casa de Saúde. 

No encontro, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, entre-
gou ao parlamentar projetos que buscam a captação de re-
cursos para custeio, reformas e compra de equipamentos.

Projeto de revitalização 
da rua Antônio Manoel

Uma reunião, na 
quarta-feira, 14, discu-
tiu o projeto de revita-
lização da rua Antônio 
Manoel. O encontro 
envolveu o prefeito Ja-
cques Barbosa, a vice
-provedora do Hospital 
Santo Ângelo e repre-

desenvolvido 
pela equipe da 
UTI Neonatal.

A enfermei-
ra gestora da 
unidade, Aline 
Rebelato, ex-
plica que a pe-
quena Stella, 
hoje com 
1,960 quilos, 
deverá rece-
ber alta assim 
que completar 2 quilos de peso. Stella, por ser prematu-
ra, havia sido transferida de outro hospital para a UTI Ne-
onatal do HSA, através da Central de Leitos do Estado.

A fi sioterapeuta Joceara Taíse de Jesus explica que na 
hidroterapia Float Baby (bebê fl utuante livre) os bebês fi -
cam numa banheira suspensos pela cervical numa boia. 

Joceara relata que o banho fl utuante com boia cer-
vical é acompanhado por dois profi ssionais com ca-
pacitação da equipe de enfermagem e fi sioterapia. 

“No Float Baby o bebê recebe apoio de uma boia cer-
vical adaptada para recém-nascidos. Os pequenos são 
emergidos numa banheira. Esse procedimento propor-
ciona liberdade de movimentos e relaxamento nas ativi-
dades de fi sioterapia motora e respiratória, em ambien-
te aquecido numa temperatura de 37 graus”, salienta.

De acordo com o médico pediatra e responsável técnico 
da UTI Neonatal, Guilherme Dutra Pinheiro, estudos eviden-
ciam que as técnicas realizadas por essa modalidade de 
hidroterapia são efetivas, seguras e promovem o bem-estar 
do bebê, melhorando a qualidade do sono e minimizando 
o estresse causado por procedimentos dolorosos na UTI.

 A enfermeira Aline Rebelato, por sua vez, destaca que 
as técnicas também estimulam o desenvolvimento neurop-
sicomotor, fortalecendo a resposta imunológica, assim como 
promove o relaxamento muscular, a melhora da frequên-
cia cardíaca e respiratória, favorecendo o ganho de peso.  

A enfermeira alerta que  essa procedimen-
to não pode ser feito em casa, mas apenas por pro-
fi ssionais qualifi cados para evitar riscos ao bebê.

Float Baby, também conhecida como banho fl utuante com boia 
cervical. Essa tecnologia leve é nova uma tendência nos Esta-
dos Unidos e que aos poucos vem ganhando espaço no Brasil.

A pequena Stella Rodrigues Barreiro, que nasceu de 31 
semanas com 630 gramas, de Fortaleza dos Valos, é um 
dos primeiros bebês a receber esse tipo de hidroterapia. Os 
pais Jonas Barreiros, de 28 anos, e Elizandra Souza Rodri-
gues, de 25 anos, estão acompanhando de perto o trabalho 

sentante do Lions Clube Santo Ângelo Centro, Iara Fortes, 
o assessor de direção do HSA, Fermino Zucoloto Batista, o 
secretário de Obras e Serviços Urbanos, Diórlan Zanetti, e 
Antônio Cardoso - representante da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente,a arquiteta Fátima Frees, o ex-governador do 
Distrito LD4, Leonesildo Berte, e a representante do Lions 
Clube Santo Ângelo Universitário, Isabel Cristina Câmera. 

O projeto prevê uma maior área de embarque e de-
sembarque para quem for utilizar os serviços do hospi-
tal, estacionamentos, implantação de nova sinalização 
de trânsito e outras alterações para agilizar o fl uxo de veí-
culos no trecho da rua Antônio Manoel em frente ao HSA. 

Neste local está sendo feita a obra de acessibili-
dade e revitalização no valor de R$ 500 mil com re-
cursos do Lions Clube Internacional, e dos Lions 
Clubes Santo Ângelo Centro, Lions Clube Santo Ân-
gelo Tiaraju e Lions Clube Santo Ângelo Universitário.
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Marisa Wojciechowski 17/02 
Mariely de Lima Garcia 18/02 
Marli dos Santos Silveira 18/02 
Rosangela Alves Franco 18/02 
Adriana dos Santos Da Silva 19/02 
Clarinda de Fatima Pasturiza Dos 
Santos 19/02 
Aline Pereira do Nascimento 21/02 
Maria Olga Rontani 21/02 
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Vice-provedora apresenta projeto de 
acessibilidade e revitalização do HSA

Programa de Integração 
de Novos Colaboradores

Hospital Santo Ângelo

UNIDADE B

Na semana passada, a vice-provedora, Iara Fortes, 
apresentou ao deputado federal, Darcísio Perondi, 

o projeto da  obra de acessibilidade e revitalização que 
está sendo executado, no valor de R$ 500 mil, com 
recursos do Lions Clube Internacional, e  dos Lions 
Clubes Santo Ângelo Centro, Lions Clube Santo Ângelo 
Tiaraju e Lions Clube Santo Ângelo Universitário. 

A obra está sendo coordenada pelo Lions Clube Santo 
Ângelo Centro e a equipe da empresa Rocha Construarq.

Estiveram na reunião, o provedor, Odorico Bessa Almeida, o 
diretor técnico, Loi Roque Biacchi, o prefeito Jacques Barbosa,  
o secretário de Turismo e Esporte, Vando Ribeiro, o médico 
Edilson Burmann, a gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida,  a coordenadora adjunta da 12ª CRS, Margarete 
Forlin, o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, 
e o subsecretário de Turismo, Jonas Realdi, entre outros.  

Acinteceu, na semana passada, mais uma 
atividade do Programa de Integração de Novos 
Colaboradores (PINC). A ação foi coordenada pela 
psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes. 

O diretor administrativo do Hospital Santo Ângelo, Marcelo 
Borges, saudou os novos colaboradores e desejou boas-
vindas a todos. Depois, a psicóloga apresentou o HSA . 

Na sequência, Ana Flores, do Departamento 
Pessoal, enumerou detalhes do setor. Em seguida, 
a gestora do Serviço de Controle de Infecção 
Hospital, Daniele Berwanger, falou das medidas para 
a prevenção e combate às infecções hospitalares. 

Enquanto os técnicos de Segurança no Trabalho, 
André Blum e Marcelo Padilha orientaram sobre o uso 
correto de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Carnaval na Pediatria

Provedor reúne-se com a 12ª 
Coordenadoria Regional de Saúde

Na quinta-
feira,15, teve a 
reunião mensal 
da Unidade 
B, que foi 
c o o r d e n a d a 
pela enfermeira 
gestora , 
Márcia Kohn. 

Na ocasião 
foi falado 

O provedor  do HSA, Odorico Bessa Almeida, 
esteve reunido na quarta-feira, 14, com  o  
coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de 
Saúde, Yuri Sommer  Zabolotsky, para viabilizar  
agendamento, no dia 22 de fevereiro, com o secretário 
estadual de Saúde, João Gabbardo dos Reis.

Na oportunidade serão discutidos temas 
como o credenciamento do HSA na área de 
oncologia, os incentivos do Estado, o Centro 
de Traumatologia, e o repasse de recursos 
para a obra de construção dos 58 leitos.

A reunião na 12ª CRS contou com a participação 
do integrante da direção do HSA, Leo Mousquer, 
o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, 
e técnicos da Coordenadoria Regional de Saúde.

sobre o registro do ponto, curativos especiais 
e outros assuntos da rotina da unidade.

Também teve uma   homenagem às aniversariantes 
do mês de fevereiro: a enfermeira Márcia Kohn 
e a técnica de enfermagem, Andreia Almeida.


