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Expediente

Deputado Heinze empenha recursos de 
emenda parlamentar para o HSA

O provedor Odo-
rico Bessa Almeida 
recebeu, na segun-
da-feira, 11, a con-
fi rmação do empe-
nho de recursos de 
emenda parlamentar 
do deputado federal, 
Luis Carlos Hein-
ze. O valor é de R$ 
250 mil e será des-
tinado ao projeto de 

Centro Obstétrico do HSA 
passará por adequações

Neste do-
m i n g o , 

dia 17 de junho, 
às 10 horas, na 
Praça Leônidas 
Ribas, aconte-
cerá o 1º Ciclo 
Vermelho Pela 
Vida. A promo-
ção é do Banco 
de Sangue do 

reforma de unidade de atenção especializada em saúde.
De acordo com o provedor, os recursos irão viabi-

lizar a reforma do setor de Lavanderia. Com o empe-
nho, falta a assinatura do convênio com o Ministério da 
Saúde em Brasília e o encaminhamento do projeto para 
avaliação da Caixa Econômica Federal (CEF). Depois 
deste processo será viabilizada a execução da obra.

1º Ciclo Vermelho Pela 
Vida é neste domingo

Hospital Santo Ângelo em parceria com a Associação Ci-
clo Missões (ACM) e Full 7 Filmes. A atividade, cujo lema 
é “Não deixe para amanhã, tem alguém precisando de 
você hoje”, será desenvolvida durante o Brique da Praça.

A enfermeira gestora do Banco de Sangue, Mar-
ta Perim Motta, salienta que a campanha tem como 
objetivo conscientizar as pessoas sobre a importân-
cia da doação de sangue, assim como marcar as co-
memorações do Junho Vermelho e o Dia Mundial do 
Doador de Sangue, comemorado no dia 14 de junho. 

A biomédica do Banco de Sangue, Patrícia Eich En-
gler, por sua vez, explica o trajeto do 1º Ciclo Vermelho 
Pela Vida. “A largada será no Brique da Praça e os ci-
clistas seguirão pela rua Marechal Floriano até a avenida 
Rio Grande Sul. Os participantes farão contorno na rótula, 
passando em frente ao Hospital da Unimed Missões até 
a avenida Venâncio Aires. Na sequência contornam pela 
avenida Rio Grande do Sul, novamente, e seguem pela 
Marquês do Herval. Depois passam pela avenida Brasil 
e seguem até a Praça do Brique (o ponto de chegada)”.

As equipes 
do Hospital 
Santo Ângelo 
estiveram reu-
nidas, na quin-
ta-feira, 14, na 
Ma te rn idade . 
No encontro 
foram discuti-
das ações de 
logística para 
viabilizar ade-
quações do piso do Centro Obstétrico. A obra de-
verá ser concluída num período de 30 dias.

A reunião contou com as participações do diretor técni-
co, Loi Roque Biacchi, a médica responsável técnica da 
Maternidade, Minglan Rorato, o médico Edison Vargas, a 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira 
gestora da Maternidade, Mariéli Brum Munaretto, o enfer-
meiro gestor do Centro Cirúrgico, Wagner Bechorner Almei-
da, a enfermeira Cilene Patat, a enfermeira coordenadora 
do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Daniele Be-
rwanger, o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, 
e o coordenador do serviço de manutenção, Ciro Coletto.

Treinamento na Clínica Renal

A gestora 
do setor de 
S a n i f i c a ç ã o , 
Lavanderia e 
Costura, Mirtes 
Segatto, de-
senvolveu trei-
namento com 
colaboradoras 
da Clínica Re-
nal Dr. Gatz. A 
atividade teve parte teórica e prática. Mirtes explicou o 
processo de higienização de rotinas diárias e terminais, 
manuseio de produtos e outros materiais, assim como 
cuidados e manipulação de resíduos, bem como o uso 
correto dos equipamentos de proteção individual (EPIs).
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Adelina dos Santos 15/06 
Tania Janete de Andrade 15/06 
Inacio Valmor Eberhardt 16/06 
Joao Ademar Ramires 16/06 
Lauro Cesar Hassi Antunes 16/06 
Priscila Silva da Trindade 18/06 
Valeria Hennicka 19/06 
Andreia Cristina Colovini 20/06 
Franthiesco F. de Moura 20/06 
Mariane Mundstock 20/06 
Patricia Lemos Machado 20/06 
Cristiane Pizzolato 21/06 
João Francisco Chagas da Silva 21/06 
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Hospital Santo Ângelo

Atividade com crianças na Pediatria

UTI NEONATAL
Na terça-feira, 

12, aconteceu o 
encontro mensal 
da UTI Neonatal 
coordenado pela 
enfermeira ges-
tora da unidade, 
Aline Rebelato. 
Na atividade de 
Educação Conti-
nuada, a fi siotera-

As acadêmi-
cas do cur-

so de Enfermagem 
da URI, Ana Reis 
e Gabriela Fer-
nandes Konzen, 
desenvolveram o 
projeto “Interven-
ção Profi ssional 
Hospitalar de En-
fermagem” na Pe-
diatria do Hospital 
Santo Ângelo. Den-
tro desta proposta 
foram realizadas 
ações educativas 
sobre cuidados com 
a higiene pesso-

peuta, Joceara Taíse de Jesus, falou sobre a técnica de 
Shantala. Na sequência foram tratados assuntos gerais da 
unidade e feita homenagem aos aniversariantes do mês.

UTI ADULTO

al e lavagem dos alimentos para consumo.
Em paralelo a esse trabalho, a Pediatria do Hospital 

Santo Ângelo desenvolve ações permanentes com os pe-
quenos. A enfermeira gestora do setor, Juliana Pires, conta 
que na pediatria são desenvolvidas atividades de escrita e 
leitura, e desenho. “Essa é uma forma integração no aco-
lhimento. O trabalho tem um importante papel no proces-
so de recuperação e tratamento das crianças”, diz Juliana.

Na foto, as técnicas de enfermagem, Rosane Carnei-
ro, Kelly Lowe, a enfermeira Juliana Pires, e as acadêmi-
cas de enfermagem da URI, Ana Reis e Gabriela Konzen.

ASSEMBLEIA DA AFUHSA

A UTI Adulto realizou reunião, na quarta-feira, 13, no 
auditório do HSA. A enfermeira gestora do setor, Paula 
Queiroz, coordenou o encontro. Na ocasião foram dis-
cutidas ações para reduzir custos da unidade, manten-
do a qualidade dos serviços. Também foram repassadas 
orientações técnicas sobre uso adequado dos mate-
riais, medicações e outras atividades de rotina do setor. 

Num segundo momento, a fi siotera-
peuta, Fátima Hamaoui Inselsperger, fa-
lou sobre o tema aspiração de vias aéreas. 

Aconteceu, na quinta-feira, 14, a assembleia da As-
sociação dos Funcionários do Hospital Santo Ângelo 
para discutir com os conveniados sobre o plano de 
saúde da Unimed/Afuhsa. Participaram da reunião que 
discutiu o novo valor do plano, integrantes da associa-
ção, assim como Gilberto Freitas, gestor comercial da 
Unimed Missões, o representante jurídico da Afuhsa, 
Eduardo Bechorner, representante jurídico da Afuh-
sa, e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.

A presidente da Afuhsa, Maria Helena Wolf, 
diz que novos encontros serão realizados para 
viabilizar a renovação do plano de saúde.

Entrevista na RBS TV Santa Rosa

A enfermei-
ra gestora do 
Banco de San-
gue, Marta 
Perim Motta, 
divulgou na im-
prensa local e 
regional o 1º 
Ciclo Vermelho 
Pela Vida, que 
será realizado neste domingo, 17, às 10 horas. A enfermei-
ra foi entrevistada pela  apresentadora da RBS TV San-
ta Rosa, Lisiane Sackis. Marta também realizou entrevista 
sobre o assunto nas rádios Sepé Tiaraju e Santo Ângelo.


