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Expediente

HSA promove 1º Encontro de Familiares 
de Doadores de Órgãos e Transplantados

O S e -
t e m b r o 

Verde é o mês 
dedicado à 
conscient iza-
ção das pes-
soas sobre a 
i m p o r t â n c i a 
da doação de 
órgãos para 
salvar vidas. 
Para mar- Equipe da CIHDOTT que organiza o encontro

Deputado Perondi visita a Unacon

O deputado 
Darcísio Perondi 
(MDB) esteve, 
na quinta-feira, 
13, no Hospital 
Santo Ângelo. 
Num primeiro 
momento visi-
tou a obra dos 
58 leitos. Em 
seguida con-
versou com os Parlamentar esteve nas instalações da Unacon

colaboradores do HSA quando apresentou suas propostas 
como candidato a reeleição. O parlamentar reafirmou seu 
compromisso em continuar apoiando a Casa de Saúde. Es-
teve presente nesta atividade o prefeito Jacques Barbosa.

Perondi, ainda, visitou as instalações da Unidade de Alta 
Complexidade em Oncologia (Unacon). Ele foi acompanha-
do pelo provedor Odorico Bessa Almeida, o diretor de admi-
nistração Marcelo Borges, diretor técnico, Loi Roque Biacchi, 
a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, o médico on-
cologista, Lourenço Sangoi, o secretário municipal de Turis-
mo e Esporte, Vando Ribeiro, o coordenador da 12ª CRS, 
Yuri Zabolotsky, a coordenadora adjunta, Margarete Forlin, o 
assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, entre outros.

car essa data, na próxima quarta-feira, 19, às 17 ho-
ras, acontecerá no Hospital Santo Ângelo o 1º 
Encontro das Famílias de Doadores de Órgãos e Trans-
plantados. A atividade vai ser no auditório do HSA. 

O encontro é uma promoção da Comissão Intra-Hos-
pitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplan-
te. De acordo com os organizadores o evento tem como 
objetivo integrar famílias de doadores e transplantados.

Já no dia 27 de setembro será comemorado o Dia Na-
cional de Doação de Órgãos. Para marcar essa data o 
HSA, através da CIHDOTT, estará desenvolvendo ativi-
dades especiais sobre esse tema com os colaboradores.

Na foto, a coordenadora da CIHDOTT, enfermeira Car-
line Scherer, a assistente social, Maira Bagatini, a geren-
te de enfermagem, Maristane Almeida, a psicóloga Ca-
rine Bueno Fernandes, e a enfermeira Paula Queiroz da 
OPO 4 (Organização de Procura de Órgãos e Tecidos).

CESTA NATALIDADE

A Cesta Natalida-
de é um benefício 
para as mães em 
licença maternidade 
do Hospital Santo 
Ângelo. Esse repas-
se é viabilizado gra-
ças a um contrato 
firmado pelo hospi-
tal com seguradora. 

Na semana pas-
sada, aconteceu Mães recebendo o benefício

mais uma entrega deste benefício. Na oportunidade as in-
tegrantes do Departamento Pessoal, Ana Flores, e Isadora 
Thiemann fizeram o repasse da Cesta Natalidade para a 
técnica de enfermagem, Carine Maciel (Unidade de Saú-
de Mental), e Franciele de Souza Fontoura (Sanificação).

As colaboradoras do HSA receberam alimentos da cesta 
básica específicos para o aporte nutricional adequado tanto 
da mãe quanto do bebê.  A cesta conta ainda com fraldas, 
mamadeiras, bicos, xampu, óleo para pele, entre outros. 

O Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar 
do HSA, em comemo-
ração ao Dia Mundial 
da Sepse, realizará no 
dia 26 de setembro, às 
15 horas, no auditório 
do hospital9, um en-
contro sobre o tema “A 
Sepse nos dias atuais”. 

13 de Setembro – Dia Mundial da Sepse

A palestrante é a médica Joise Wottrich. Esse 
evento será aberto a todos os colaboradores do 
HSA. Na ocasião serão sorteados brindes e ha-
verá entrega de certificados para os participantes.

Brigada de Emergência 

Palestras e 
treinamentos per-
manentes vêm 
sendo desenvol-
vidos nas reuni-
ões mensais da 
Brigada de Emer-
gência do Hospi-
tal Santo Ânge-
lo. No dia 5 de 
setembro foram formados dois grupos de trabalho para 
treinamentos de imobilização de vítima de trauma e reani-
mação cardiopulmonar (RCP). Os treinamentos contaram 
com a participação dos técnicos de Segurança no Traba-
lho, Marcelo Padilha e Andre Blum e a equipe do SAMU.

Treinamento sobre primeiros socorros
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Cleci Flores Haerter 14/09
Maria da Gloria Kauer 14/09 
Neide Wesoloski 14/09 
Daiane Rosa Correa 15/09 
Cristiano Moreira Correa 17/09 
Elisiane Moreira 17/09
Wagner Bechorner Almeida 17/09
Claudemir Lacortt Almeida 18/09 
Indaiara Paz Rodrigues de Oliveira 18/09
Priscila Dekeper dos Santos 18/09 
Tatiane Lese 18/09
Marciele Katiuse Rodrigues 19/09 
Everton Luiz Goin 20/09
Gisele Ferreira dos Santos 20/09 
Maristane Bechorner Almeida 20/09 
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Hospital Santo Ângelo

Caminhada de Combate ao Diabetes

Diretor Marcelo Borges com a ARAD

A ARAD (As-
s o c i a ç ã o 

de Apoio ao Dia-
bético) vai pro-
mover, no dia 11 
de novembro, a 
Caminhada de 
Combate ao Dia-
betes. Esse as-
sunto foi tema 

Organização da SIPAT

No dia 4 
de setembro 
teve a reunião 
mensal da Co-
missão Interna 
de Prevenção 
de Acidentes 
(CIPA). O en-
contro foi co-
ordenado pelo 
presidente da 
CIPA, Eduardo 
Ritter. O primei-

Presidente da CIPA, Eduardo Ritter, com a 
equipe definindo detalhes da promoção

da reunião do diretor do Hospital Santo Ângelo, Marcelo 
Borges, com o presidente da ARAD, Vilson Fonseca Le-
mos. Também presentes no encontro a gerente de enfer-
magem, Maristane Almeida, a vereadora Jacqueline Pos-
sebom, e o integrante da associação, Tiago Bittencourt.

De acordo com os organizadores o ponto de parti-
da da caminhada vai ser a Praça do Brique e os par-
ticipantes seguirão pela Marechal Floriano, passando 
pela rua Antônio Manoel até a Praça Pinheiro Machado.

O evento é uma promoção da ARAD 
em parceria com o Hospital Santo Ângelo.

Avaliação dos resultados de julho
A redução de custos e aprimoramento dos serviços são 

metas permanentes do Centro de Custos do Hospital San-
to Ângelo. Na quarta-feira, 12, aconteceu a reunião men-
sal da direção com as chefias que tratou destes assuntos. 
A atividade contou com a participação do diretor adminis-
trativo, Marcelo Borges, a gestora do setor de Contabili-
dade, Andréia Barz, a gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, e chefias de setores do Hospital Santo Ângelo.

Na oportunidade teve a apresentação dos da-
dos do Centro de Custos referentes ao mês de julho. 
No encontro foram apresentados números alcança-
dos pelas unidades. Foram avaliadas as unidades que 
obtiveram resultados positivos, assim como analisados se-
tores que podem avançar dentro das metas estabelecidas.

A ferramenta é utilizada no  gerenciamento dos re-
sultados por unidade como forma de buscar o pon-
to de equilíbrio financeiro de cada centro de custo. 

ro tema discutido foi o trabalho de organização da Sema-
na Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT) que será 
em outubro. Na oportunidade definiu-se o modelo das ca-
misetas da SIPAT.

Na reunião também foram apresentados os resultados 
do trabalho de prevenção de acidentes e os registros refe-
rente ao mês de agosto. Também definidas metas e ações 
para melhor desempenho. E, por fim, foi tratada da cam-
panha de prevenção de acidentes.

Doação para o Hospital Santo Ângelo

Provedor Odorico recebendo a doação

A família Dutra re-
alizou um importan-
te gesto solidário ao 
fazer a entrega de 
valor para o Hospital 
Santo Ângelo. A do-
ação foi feita ao pro-
vedor Odorico Bessa 
Almeida por Carlos 
Gidion Gonçalves 
Balbe e Lorena Apa-
recida Balbe. A doa-
ção feita pelos filhos 
de Manoela Lopes 
Dutra, de 77 anos (in 
memorian), foi em agradecimento ao bom aten-
dimento quando ela esteve internada no HSA.

O provedor agradeceu a família Dutra e destacou o apoio que 
a Casa de Saúde vem tendo de diferentes segmentos da socie-
dade e o trabalho desenvolvido junto à comunidade regional.  
O diretor  técnico , Loi Roque Biacchi, acompanhou o repasse.

Jantar no CTG Tio Bilia

Na próxima quarta-
feira, 19, às 21 horas, 
haverá jantar no CTG 
Tio Bilia. Os colabora-
dores do HSA estarão 
participando da atividade 
dentro das comemorações da Semana Farroupilha. 

As pessoas interessadas poderão adquirir cartão 
com preço diferenciado junto aos integrantes da AFUH-
SA e Grupo Políticas de RH. O cardápio será churras-
co, arroz, ensopado, cuca, pão e saladas diversas. 

Sede do CTG Tio Bilia


