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Expediente

CENTRAL DE VÁCUO

Com a 
ampliação do 
serviços foi 
n e c e s s á r i o 
um equipa-
mento mais 
potente para 
melhor aten-
der todas as 
áreas do Hos-
pital Santo 
Ângelo. Em 
parceria com 
a empresa 
Air Liquide, o 

Equipamento mais potente 

Hospital Santo Ângelo investe 
em novas tecnologias

O Hospital Santo Ângelo vem investindo em novas 
tecnologias para garantir agilidade nos proce-

dimentos e mais segurança aos pacientes. Um exemplo 
deste trabalho foi a aquisição de modernos equipamentos 
para o Centro Cirúrgico, Área de Diagnóstico e Oncolo-
gia que começaram a ser instalados. No total o investi-
mento é de mais de R$ 900 mil em equipamentos e mo-
biliários com recursos dos governos federal e estadual.

Para o Centro Cirúrgico o hospital adquiriu oito es-
tativas com braços articulados para acoplamento dos 
equipamentos que garante melhor organização no ato 
cirúrgico. Ao todo cinco salas de cirurgia estão sendo mo-
dernizadas. Estes equipamentos irão melhorar a operacio-
nalização do Centro Cirúrgico, permitindo um espaço maior 
para a equipe médica atuar durante os procedimentos. 

A nova tecnologia vai reduzir o uso de fiação elétrica, 
mangueiras de oxigênio e ar comprimido que passarão a 
ser acondicionadas dentro das estativas, aumentando a se-
gurança da sala cirúrgica. Além disso, duas das cinco se-
rão salas inteligentes para cirurgias por videolaparoscopia. 

As estativas são do modelo Agila Column da mar-
ca Dräger amplamente usadas em grandes instituições 
de saúde como Hospital Israelita Albert Einstein, Hos-
pital Sírio-Libanês, de São Paulo, CopaStar, do Rio de 
Janeiro e Marcelino Champagnat, da PUC de Curitiba. 

Provedor Odorico Bessa Almeida

Centro Cirúrgico passa a contar com modernos equipamentos

O setor de 
Oncologia tam-
bém recebeu in-
vestimentos. 

O hospital 
adquiriu camas 
e poltronas elé-
tricas para apli-
cação de qui-
m io te ráp i cos , 
dando maior 
comodidade e 
mais conforto 
aos pacientes.

ONCOLOGIA

ÁREA DE DIAGNÓSTICO
A área de 

d i a g n ó s t i c o 
também foi 
beneficiada. O 
HSA investiu 
em um novo 
sistema de 
d ig i ta l ização 
de imagens 
de raio-X e 
mamogra f i a . 
O sistema 
conta com 
um digitali-
zador CR da marca AGFA e uma impressora DRYS-
TAR para revelação de filmes radiológicos. Na re-
gião, hospitais como HCI de Ijuí e Vida e Saúde de 
Santa Rosa também utilizam esses equipamentos.

CONVOCAÇÃO DE 
ELEIÇÃO DA AFUHSA

A presidente da AFUHSA, no uso de suas atri-
buições convoca os associados para participarem 
da eleição. Nesta sexta-feira, 25/01/2019, é o últi-
mo dia de registro das chapas junto à presidente, 
Herondina dos Santos, e vice-presidente, Rosângela 
Santos no seguinte horário: das 7 às 12 horas e das 
13h30min às 17 horas.

Na segunda-feira, 28/01/2019, das 6h30min às 
19h30min, em frente ao cartão ponto (entrada dos 
funcionários) urna de votação.  A apuração dos vo-
tos será das 19h45min às 20h30min. 

No dia 04/01/2019 haverá assembleia geral-rela-
tório da apuração da votação e proclamação pública 
do resultado.

Herondina dos Santos
(Presidente da AFUHSA)

HSA está implantando uma nova central de vácuo conec-
tada na rede. O equipamento (um módulo de vácuo medi-
cinal ModulVide) é silencioso e tem um sistema avançado 
que garante mais segurança na realização dos procedi-
mentos nos pacientes.  Este equipamento vai atender o 
Centro Cirúrgico, a UTI e as demais unidades do hospital. 

Poltronas elétricas
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Jorge André Tavares 25/01 
Juliana Graciele Simas 25/01
Patricia Augusti 25/01 
Ana Paula Zavacki 26/01
Valeria Nunes Vieira 26/01 
Eduarda Caroline da Silva Dias 27/01 
Roselaine Marciano Jardim 27/01 
Eneias Fernandes de Almeida 28/01 
Marcus Vinicius Angst 29/01 
Melania Salete Savariz 29/01 
Eduardo Marques Ritter 30/01 
Fernanda Moreira Cegelka 30/01 
Juliana Stamborowski 30/01 
Márcio Dilnei Pinheiro 31/01 
Rafael Gutstein 31/01 
Verônica Ferreira de Moura 31/01 

Banco de SangueReunião da enfermagem

Na quarta-feira, 23, teve a reunião mensal da UTI Adulto  
O encontro foi coordenado pela enfermeira gestora do se-
tor, Paulo Queiroz. 

Foram tratados vários assuntos nesta reunião como as 
escalas conforme orientação do Departamento Pessoal, re-
dução de custos, seleção do lixo, procotocolo da UTI Adul-
to que estabelece a correta higenização das mãos, uso de 
avental e luvas, e abordadas outras rotinas do setor. 

Na primeira reunião do ano a enfermeira gestora leu men-
sagem desejando um 2019 de conquistas para a equipe.

UTI ADULTO

Aconteceu, na 
quarta-feira, 23, a 
reunião mensal do 
Banco de Sangue. 
A atividade foi con-
duzida pela enfer-
meira gestora do 
setor, Marta Perim 
Motta. 

No encontro 
foi desenvolvido 
trabalho de edu-
cação continuada, 
que tratou do novo 
modelo de cateter 
cano curto para 
punção venosa pe-
riférica. Na oportu-
nidade teve apre-
sentação do novo 
uniforme da equipe 
do Banco de San-
gue.

Reunião no auditório do HSA

CESTA NATALIDADE

Colaboradoras beneficiadas com integrantes do 
Grupo Políticas de RH 

A g e -
rente 

de enferma-
gem, Maris-
tane Almeida, 
c o o r d e n o u , 
na sexta-feira, 
18, a reunião 
mensal de en-
fermagem. Na 
oportunidade 
discutiu-se o 
planejamento 
das ações de 
enfermagem 

Apresentação dos novos uniformes

O Grupo Polí-
ticas de RH fez o 
repasse de cestas 
natalidades para 
colaboradoras - 
mães em licença 
maternidade do 
Hospital Santo Ân-
gelo. O repasse foi 
feito pelo coorde-
nador do Depar-
tamento Pessoal, 
Otávio Possebom, 
a integrante do de-
partamento, Ana No dia 19 de janei-

ro, no posto médico do 
Exército, integrantes do 
Samu do Hospital San-
to Ângelo realizaram o 
curso “Atendimento Pré
-Hospitalar em Obstetrí-
cia”. O curso foi ministra-

CURSO DE QUALIFICAÇÃO

do pela empresa RT Cursos. Participaram desta 
atividade os enfermeiros Marcus Angst, Gisele Si-
niak e Michele Bitencourt e os condutores Gilmar 
Perussato, Márcio Pinheiro e Sidnei dos Santos.

para 2019. Também foram tratados assuntos gerais de rotina dos 
setores do HSA.

Flores, e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes.
Foram contempladas as enfermeiras Daniele Lau-

xen Rosa e Cristina Taborda, e a técnica de enferma-
gem do Banco de Sangue, Joceline de Arruda Mendes. 

Todas receberam alimentos da cesta básica específi-
cos para o aporte nutricional da mãe e do bebê, assim como 
kit inicial com fraldas, mamadeiras, bicos, xampu, óleo para 
pele, entre outros. O repasse é viabilizado através de con-
trato firmado pelo Hospital Santo Ângelo com a seguradora.


