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Expediente

CCIH INFORMA

PROFILAXIA 
ANTIMICROBIANA

ADEQUADA

* Administrar o antibiótico somente quando 
indicado e no momento adequado para atingir 
os níveis séricos e teciduais adequados durante 
a incisão e manipulação do sítio cirúrgico (IB).

* Escolha do antibiótico de acordo com as 
recomendações do HIAE (http:/www.einstein.
br/manual farmaceut ico/Pag inas/Home.aspx) .

* Infundir completamente o antibiótico em 
até uma hora antes da incisão ou garrote 
pneumático. Exceções: fluoroquinolonas e 
vancomicina – iniciar 2 horas antes da incisão.

* Suspender a prescrição do antibiótico em 
24 horas de pós-operatório na maioria dos 
procedimentos (48 horas para cirurgias cardíacas).

* Administrar a profilaxia antimicrobiana em parto 
cesáreo em até uma hora antes do início da incisão (IA).

HSA renova contrato com o Estado

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, na ter-
ça-feira, 14, a renovação do contrato de pres-

tação de serviços do Hospital Santo Ângelo com o 
Estado e a 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. 

A renovação do contrato foi resultado das ne-
gociações do diretoria do Hospital Santo Ânge-
lo com o Estado. Ao longo do período foram reali-
zadas várias reuniões para viabilizar a renovação. 

Na foto, o provedor do  HSA, Odorico Bessa Almei-
da, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o coor-
denador de Saúde, Yuri Sommer Zabalotski, a coor-
denadora Adjunta, Margarete Forlin, os secretários 
municipais de Saúde de Santo Ângelo, Luis Carlos 
Cavalheiro, e de Entre-Ijuís, Sandra Fróes Nicoletti, as-
sim como Luiz Antônio Caetano e Márcia Lopes da 12ª 
CRS, e a enfermeira do faturamento, Valdecira Senger.

Diretoria do HSA com integrantes da 12ª CRS

Curso da Comissão Interna de Curativos

Nesta sex-
ta-feira, 17, 
está aconte-
cendo o curso 
de qualifica-
ção profissio-
nal teórico e 
prático sobre 
“Desbridamen-
to de feridas”. 
A atividade  
d e s t i n a d a 
a enfermei-
ros e acadê- Maristane Almeida com a equipe de enfermagem

micos do curso de Enfermagem da URI, é organi-
zada pela Comissão Interna de Curativos do HSA.

A abertura do curso aconteceu pela manhã, no au-
ditório do HSA, com a professora Mestre do Cur-
so de Enfermagem da Universidade Federal de San-
ta Maria, Neida Pellenz, que faz  doutorado em 
“Farmacologia experimentral in vitro em lesões de pele”

 Na abertura estiveram presentes a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, e a enfermeira coordenadora da Comissão 
Interna de Curativos do HSA, Daniele Lauxen da Rosa, e a coor-
denadora do curso de Enfermagem da URI, Alessandra Frizzo.

Ao longo do dia prosseguem as orien-
tações com atividades teóricas e práticas.
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Maria Claudia Vianna de Paula 17/08 
Nelcimara Pereira dos Santos 17/08 
Marilia Sima dos Santos 19/08 
Silvia Cristiana Dutra 19/08 
Sonia Mann da Silva 19/08 
Taise Ourique Barbosa 20/08 
Maria Antonia Ribeiro Pinto Pizarro 21/08 
Paula Queiroz 21/08 
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Hospital Santo Ângelo

Renovada a filantropia do 
Hospital Santo Ângelo

Treinamento da equipe de Manutenção
Na quarta-feira,15, 

teve mais um treinamento 
com a equipe de Manu-
tenção do HSA. A ativi-
dade foi conduzida pelo 
coordenador do setor de 
Manutenção, Ciro Colet-
to, e os técnicos de Segu-
rança no Trabalho, André 
Blum e Marcelo Padilha. 

Publicação no Diário Oficial da União

A enfermeira do setor de Faturamento, Valdecira Sen-
ger, recebeu homenagem da direção e colegas do HSA 
pelo aniversário, comemorado na terça-feira, 14. A come-
moração foi organizada pelas colaboradoras do Fatura-
mento e as secretárias das unidades.

Valdecira é natural de Santo Ângelo e atua há 14 anos 
como profissional de enfermagem, sendo 12 anos no 
Hospital Santo Ângelo. 

Homenagem

Enfermeira, Valdecira Senger, diretor administrativo, Marcelo 
Borges, e colaboradoras do Faturamento e de outras unidades

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 

Banco de Sangue 

Vários treinamento vêm sendo feitos

AMAMENTAÇÃO

AGOSTO 

A base da vida

DOURADO

Foi publicado, 
neste mês, 

no Diário Oficial da 
União, a renovação 
da filantropia do 
Hospital Santo Ân-
gelo. A conquista do 
certificado é resul-
tado do trabalho de 
todas as equipes do 
HSA, coordenado 
pelos setores Contábil, Financeiro, Faturamento e Internação. 

A filantropia possibilita algumas isenções que via-
bilizam o equilíbrio financeiro da Instituição de Saúde.

Novos berços para a Pediatria

O Hospital Santo Ângelo tem investido na qua-
lidade de seus serviços, com a compra de novos 
equipamentos e mobiliários. Na terça-feira, 14, teve 
a entrega de novos berços para a Pediatria. 

No repasse estiveram presentes a médica Denise 
Girardi, a enfermeira gestora da Pediatria, Juliana 
Pires, e o responsável pelo SAME, Rafael Gustein.

Ao todo são nove berços adquiridos com recursos 
de emenda parlamentar junto ao Governo Federal.

Rafael Gustein, Juliana Pires e Denise Girardi

Na ocasião, o palestrante da área de Engenharia de 
Segurança e Mecânica, Josué Kelm, fez treinamento so-
bre a normativa (NR 35) de segurança e saúde no Tra-
balho em altura e da normativa (NR 10) que trata da 
segurança em instalações e serviços em eletrecidade. Na  quin-
ta-feira, 16, prosseguiu o treinamento sobre “Análise de risco”.


