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Expediente

HSA conquista recursos 
para obra e equipamentos

Não deixe para amanhã, tem alguém precisando 
de você hoje. Esse foi o slogan do 1º Ciclo Ver-

melho Pela Vida, promovido pelo Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo em parceria com a Associação 
Ciclo Missões (ACM) e Full 7 Filmes. A iniciativa teve 
como objetivos conscientizar as pessoas sobre a im-
portância da doação de sangue, assim como marcar as 
comemorações do Junho Vermelho e o Dia Mundial do 
Doador de Sangue, comemorado no dia 14 de junho.

A largada foi na Praça Leônidas Ribas. Os ciclis-
tas  percorreram as principais ruas da cidade, re-
tornando à Praça do Brique (o ponto de chegada).

Após a chegada dos ciclistas, a gerente de enferma-
gem do HSA, Maristane Almeida, e a enfermeira gestora 
do Banco de Sangue, Marta Perim Motta, agradeceram 
a participação de todos e falaram sobre a importância da 
doação de sangue. Em seguida, juntamente com a bio-
médica, Patrícia Eich Engler, fi zeram o sorteio de cami-
setas para o ciclistas que participaram da atividade. De-
pois foi a vez do presidente da ACM, Júlio Cesar Agliardi 
Machado, e da vice-presidente, Karlise Soares, juntamen-
te com a professora do Curso de Biomedicina da Cnec, 
Bruna Comparsi, fazerem o sorteio e entrega de brindes.

CCIH INFORMA

As infeccções de sítio cirúrgico (ISC) representam:
* 15% do total das infecções adquiridas na assistência.
* A terceira complicação infecciosa mais frequente 
adquirida no ambiente hospitalar
Estudo com 22.742 pacientes, submetidos a 
procedimentos cirúrgicos
Paciente submetido a cirurgia com ISC obtiveram 
7,8% mortalidade na hospitalização, 29% admissão 
na UTI e 41% na reiternação hospitalar e 18 dias de 
internação
Pacientes submetidos a cirurgia sem ISC - 3,5% 
mortalidade, 18% admissão na UTI e 7% reinternação e 
7 dias de internação
Paciente com ISC tem duas vezes mais riscos de morrer 
durante a internação, 1,6 vezes mais chance de serem 
admitidoas na UTI, e 5,5 vezes mais chance de serem 
readimitidos no hospital e mais chance de permanência
Apesar disso estima-se que 40 a 60% destas infecções 
podem ser prevenidas. (KIRKLAND KB ET AL 1999)
Manual de Prevenção de Infecção do 
Sítio Cirúrgico Albert Einsten

O prove-
dor Odorico 
Bessa Almei-
da esteve, na 
terça-feira, 19, 
reunido com 
vereadores , 
da bancada 
dos Progres-
sistas, que ar-
ticularam, jun-

Ciclistas conscientizam sobre a 
importância da doação de sangue

to a deputados do partido, a busca de recursos de emendas 
parlamentares para o Hospital Santo Ângelo. Participaram 
do encontro os vereadores Rodrigo Trevisan, Zilá Andres, 
Márcio Antunes e Paulo Sérgio (Paulão). Também presen-
tes na reunião o diretor administrativo do HSA, Marcelo 
Borges, e o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista.

Na ocasião, o provedor agradeceu o apoio dos vereadores 
que tiveram papel importante no empenho dos recursos para 
a Casa de Saúde, através dos deputados federais, Luis Car-
los Heinze e José Otávio Germano. Ao todo são 650 mil em 
recursos empenhados pelos parlamentares Progressistas.

Desse montante, R$ 300 mil provenientes de emenda 
parlamentar do deputado Heinze e outros R$ 100 mil de 
emenda parlamentar do deputado José Otávio Germano 
que estão em execução para a compra dos seguintes equi-
pamentos: desfi brilador cardioversor, monitor multiparâme-
tro e sistema de vídeo de laparoscopia. Além disso, estão 
empenhados mais R$ 250 mil, de emenda do deputado 
Heinze, para obra de reforma no Hospital Santo Ângelo. 

Os vereadores da banca do Progressitas de Santo Ângelo 
reafi rmaram o compromisso de continuar articulando novos 
recursos junto aos deputados do partido, tendo em vista im-
portante trabalho desenvolvido pelo Hospital Santo Ângelo.
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Elisângela Santos 23/06
Izoldi Zavalhia Sarzi 24/06
Mateus de Vargas 24/06
Anderson Furtado da Silva 25/06
Lenir Haetinger Paulos 25/06
Paula Daiane Zanolla Diel 25/06 
Jessica Neto da Silva 27/06
Roberto Edu Santos de Almeida 27/06 
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Hospital Santo Ângelo

Encontro discute estratégias e 
metas do Centro de Resultado

Ac o n t e -
ceu, na 

qu in ta - fe i ra , 
21, reunião 
do diretor ad-
min is t ra t ivo , 
Marcelo Bor-
ges, com os 
gestores de 
e n f e r m a -
gem das uni-

Discutir ações 
integradas e 
padronizar as 
normativas de 
segurança das 
CIPAs do Hos-
pital Santo Ân-
gelo e do Hos-
pital da Unimed 
Missões. Esses 
foram os ob-

Festa no Arraial
No dia 7 de 

julho, às 20 ho-
ras, no GDF Os 
F a r r o u p i l h a s , 
acontecerá a 
Festa do Arraial 
dos colaborado-
res do Hospital 
Santo Ângelo. 

Dentre as 
atrações casa-
mento caipira, 
dança de qua-
drilha, assim como comercialização de comidas e bebidas típi-
cas, e passaporte para o pula-pula. Estarão sendo comercia-
lizados cartões para o jantar ao preço de R$ 15 (adultos), R$ 
7,50 (crianças de 7 a 12 anos) e até seis anos não paga. O 
cardápio será carreteiro, ensopado de mandioca, pão e salada. 

A promoção é do Grupo Políticas de RH e AFUHSA.

Reunião das CIPAs do HSA e Unimed

Pediatria

No mês de setembro a equipe de 
Reunião do Samu

Foi realizada, 
na quarta-feira, 
20, no auditório 
do HSA, a reu-
nião mensal do 
Samu. O encon-
tro foi conduzido  
pelo coordenador 
de serviço de en-
fermagem, Alex 
Martins Antunes.

Na ocasião fo-
ram tratados diferentes temas como o centro de custos;   
regulação inversa (acionamento do serviço pela Briga-
da Militar, Corpo de Bombeiros e entidades ligadas 
a área da saúde); normatizações e rotinas do Samu.

jetivos do encontro que aconteceu, na 
quinta-feira, 21, no auditório do HSA. 

Na oportunidade discutiu-se a organização da 1ª CI-
PACICLO, prevista para o dia 5 de agosto, no Parque 
de Exposições Siegfried Ritter, numa promoção das 
duas instituições e da Associação Ciclo Missões (ACM).

Outro tema do encontro foi a organização 
da Semana Interna de Prevenção de Aciden-
te de Trabalho (SIPAT) pelas duas comissões. 
O evento será realizado de 22 a 26 de outubro.

A atividade contou com a participação do presiden-
te da CIPA do HSA, Eduardo Ritter, a presidente da 
CIPA do Hospital da Unimed Missões, Dulcinéia de 
Souza, a técnica de Segurança do Trabalho do Ses-
mt Unimed, Clair Antunes Machado, a gestora do De-
partamento Pessoal, Vergínia Forgiarini, os técnicos 
de Segurança do Trabalho do Sesmt HSA, André Blum 
e Marcelo Padilha, o presidente da ACM, Júlio Cesar 
Agliardi Machado, e da vice-presidente, Karlise Soares.

dades do Hospital Santo Ângelo. 
A    atividade contou com a participação da gestora do setor de Con-

tabilidade, Andreia Braz, da gerente de enfermagem, Maristane Al-
meida, e da enfermeira do setor de Faturamento, Valdecira Senger. 

No encontro foram discutidos os resultados e 
as estratégias utilizadas para a redução de cus-
tos e manutenção da qualidade dos serviços. 

As unidades apresentaram os desafi os enfrenta-
dos até o momento. Na oportunidade foram discutidas 
ideias para viabilizar as metas do Centro de Resultado.

Banco de Sangue 

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


