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Expediente

HSA atende cerca de 5 mil 
pessoas mensalmente

O Hospital Santo Ângelo vem aumentando o núme-
ro de serviços prestados à população, atendendo 

não apenas a cidade, mas outros 25 municípios que inte-
gram a área da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. A 
Instituição de Saúde possui um amplo e moderno Pronto 
Atendimento com setor de Urgência e Emergência, assim 
como quatro ambulatórios especializados de traumatolo-
gia, oftalmologia, otorrinolaringologia e obesidade mórbida. 

Mensalmente são efetuados cerca de 5 mil atendimen-
tos na Casa de Saúde. Desse total, 850 são atendimentos 
de traumatologia, 500 de oftalmologia, 300 de otorrinolarin-
gologia, 100 de obesidade mórbida (bariátrica) e 3.195 de 
urgência e emergência e consultas no Pronto Atendimento. 

PACIENTES EM OBSERVAÇÃO

Dados também mostram que o número de pacien-
tes em observação da emergência e das diversas 
especialidades, no primeiro trimestre de 2018 pelo 
SUS, foi de 12.228. Em janeiro foram 2.639 aten-
dimentos, em fevereiro 3.821 e em março 5.768. 

No primeiro trimestre de 2018, no Pron-
to Atendimento, foram efetuados 59.307 exa-
mes pelo SUS de laboratório, ecografi a, mamo-
grafi a, tomografi a e radiologia. Em janeiro foram 
19.414; em fevereiro 18.915 e em março 20.977. 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Combate à resistência 
a antimicrobianos

Recomenda-se uma abordagem baseada em três pilares
para superar a ameaça da resistência a antimicrobianos:
1 - Otimizar o uso dos agentes antimicrobianos já existentes
2 - Prevenir a transmissão de organismos resistentes a 
medicamentos por meio do controle de infecções
3 - Melhorar a descontaminação ambiental

Pronto Atendimento

A enfermeira 
gestora do Pronto 
Atendimento, Hai-
dê Brissow, explica 
que o setor conta 
com um plantão 
com 14 médicos, 
sendo um por tur-
no; assim como 
quatro enfermeiros 
(um por turno) e 32 
técnicos de enfer-
magem. “Na retaguarda temos de sobreaviso 12 médicos es-
pecialistas (cirurgião, obstetra, cardiologista, traumatologista, 
neurologista, urologista, bucomaxilofacial, vascular e radiolo-
gista) que podem ser acionados a qualquer momento”, explica.

O Pronto Atendimento ainda conta com setores de 
apoio, através do Serviço de Imagem e Diagnósticos 
(raio-X, tomografi a e ressonância), Laboratório de Aná-
lises Clínicas, Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico.

EXAMES

Consultas Médicas
O número de consultas médicas no Pronto Atendimen-

to, no primeiro trimestre deste ano, chegou a 9.584, sendo 
em janeiro 3.574, em fevereiro 2.925 e em março 3.085. 

Provedor busca mais recursos 
para obra dos 58 leitos

O provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, este-
ve,  na manhã desta sexta-feira, 13, com o governa-
dor José Ivo Sartori que esteve em Santo Ângelo fa-
zendo a entrega de novas viaturas à Brigada Militar.

Na oportunidade o provedor entregou projeto que busca 
mais recursos para a obra dos 58 leitos doa Casa de Saú-
de. Também   participou do ato de entrega a vice-prove-
dora, Iara Fortes, o prefeito Jacques Barbosa, o deputado 
Eduardo Loureiro, vereadores e outras lideranças locais.
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Elisabete Busatto 13/04 
Jessica Martins 13/04 
Janaina Kim de Souza 14/04 
Joel da Silva Bueno 14/04 
Liliane Dutra Correa 14/04 
Gabrieli Tainara Mendonca 16/04 
Cleonice Ines Ruchaber 17/04 
Sirlei T. Soares da Silva 17/04 
Ariane de Mello Fernandes 18/04 
Juliano Koschewis 18/04 
Vincent Leonardo Lied 18/04 
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Reunião de enfermagem
Hospital Santo Ângelo

Aconteceu na quinta-feira, 12, a reunião mensal 
de enfermagem. O trabalho, que reuniu 

enfermeiros das unidades do HSA, foi coordenado 
pela gerente de enfermagem, Maristane Almeida. 

Na ocasião foram tratados vários, dentre 
eles ações de aprimoramento da assistência ao 
paciente e assuntos gerais do setor. Também 
foi falado sobre a organização da Semana de 
Enfermagem que será realizada no mês de maio.

Novas diretrizes de primeiros socorros

O coordenador de enfermagem do Samu, Alex Martins 
Antunes, repassou, na quarta-feira, 11, orientações 
de primeiros socorros à Brigada de Emergência do 
Hospital Santo Ângelo. Na ocasião foram apresentadas 
as diretrizes 2015 na parada cardiorrespiratória 
(PCR) e ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

EDUCAÇÃO CONTINUADA
O Hospital 

Santo Ângelo, 
através da 
p s i c ó l o g a 
do trabalho, 
Carine Bueno 
F e r n a n d e s , 
desenvo lveu , 
na terça-feira, 
10, trabalho 
de Educação 
C o n t i n u a d a . 
A atividade 
envolveu estagiários do Curso Técnico de Enfermagem 
do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo.

Na abertura a gerente de enfermagem do HSA, Maristane 
Almeida, deu as boas-vindas aos estagiários. Em seguida os 
técnicos de Segurança do Trabalho, André Blum e Marcelo 
Padilha, repassaram orientações sobre o uso de equipamentos 
de proteção individual (EPIs). Na sequência a enfermeira 
coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH), Daniele Berwanger, evidenciou as ações que o 
hospital desenvolve no controle de infecções hospitalares.

Atendimentos na nova internação
Desde a última 

segunda-feira, 9, está 
em funcionamento a 
nova internação do 
Hospital Santo Ângelo, 
na rua Antônio Manoel. A 
enfermeira coordenadora 
do setor, Neida Klein 
Faganello, comunica que 
o horário de atendimento 
será das 7 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, e nos 
sábados das 7 às 12 horas. Já nos sábados à tarde e nos 
domingos o serviço será efetuado no Pronto Atendimento.

Banco de Sangue

Na quinta-feira, 12, a enfermeira gestora do Banco 
de Sangue, Marta Perim Motta, participou da reunião 
mensal do Centro Cirúrgico, no auditório do HSA. Na 
ocasião repassou orientações quanto ao processo de 
solicitações de hemocomponentes ao Banco de Sangue. 


