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Expediente

Inicia atendimento de pacientes 
pelo SUS na Unacon

U m ato solene marcou, na segunda-feira, 11, o início 
do atendimento de pacientes pelo SUS na Unacon 

(Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) do Hospital 
Santo Ângelo. O provedor Odorico Bessa Almeida lembrou 
o processo de articulação política com lideranças locais e 
regionais para a viabilização da Unacon, assim como desta-
cou o trabalho do ex-provedor, Ataídes Reis Brum, que deu 
o pontapé inicial no projeto do serviço de oncologia no HSA. 
Essa ação teve continuidade com o ex-provedor Bruno Hes-
se e finalizado na atual gestão. “É uma conquista importante 
resultado do trabalho de muitas pessoas. Nesta trajetória, 
também contamos com apoio de lideranças, do Ministério 
Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, 12ª Coordenadoria 
Regional de Saúde e Lions Clubes. A partir de hoje teremos 
esse serviço pelo SUS em Santo Ângelo para atender a co-
munidade regional”, disse o provedor.

Provedor Odorico Bessa Almeida e público presente no ato solene

A Unacon passa 
a realizar 500 con-
sultas mensais, 420 
aplicações de qui-
mioterapia e 54 ci-
rurgias oncológicas. 
Além disso, a unida-
de conta com servi-
ços de diagnóstico 
e imagem como to-
mografia, ultrassono-
grafia, mamografia, 
raio-X endoscopia, 
colonoscopia, exa-
mes laboratoriais e 
patológicos.

Sala de aplicação de quimioterápicos

Serviços da Unacon

Presenças

A atividade também contou com a participação da vi-
ce-provedora, Iara Fortes, diretor administrativo, Marcelo 
Borges, diretor técnico, Loi Roque Biacchi, diretora clíni-
ca, Mabel Konzen, consultor hospitalar, Edemar Paula da 
Costa, gerente de enfermagem, Maristane Almeida, mé-
dico responsável técnico da Unacon, Lourenço Sangoi, 
enfermeira responsável técnica da Unacon, Jacqueline 
Bageti Garcia, prefeito Jacques Barbosa, vice-prefeito, 
Bruno Hesse, presidente do Legislativo, Dionísio Faga-
nello, deputado estadual Eduardo Loureiro, coordenador 
da 12ª CRS, Yuri Zabolotsky, secretário de Saúde, Luiz 
Carlos Cavalheiro, ex-provedores, Luiz Vilmar Denardin 
e Ataídes Reis Brum, ex-prefeitos Valdir Andres e José 
Lima Gonçalves, ex-vice-prefeita, Nara Damião, secretá-
rios municipais, vereadores, presidentes de entidades e 
outras lideranças.

Diversas autoridades participaram do ato solene

Capela de fuxo laminar para preparo de  
medicamentos quimioterápicos

Urgência e Emergência

A Unacon também disponibiliza serviço de urgência 
e emergência aos pacientes que realizam tratamento na 
Unacon. O serviço de oncologia passa a atender pacien-
tes pelo SUS de 24 municípios da região.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
Na Unacon atua uma equipe multidisciplinar formada 

por médico oncologista, cirurgiões, enfermeiras, psicólo-
ga, nutricionista, fonoaudióloga, farmacêutica, técnicas 
de enfermagem, assistente social e outros profissionais 
especializados.

ATENDIMENTO
O horário de funcionamento da Unacon é de segunda 

a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Direção do HSA e a equipe de profissionais da Unacon 
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Graziela Guancino Klidzio 16/03 
Luiz Andre Bastos da Silva 16/03 
Neli Machado da Veiga 16/03 
Ladyzu Eliene da Silva 17/03 
Denise Beatriz de Moura 18/03 
Elenir Oliveira dos Santos 18/03 
Mayara dos Santos 18/03 
Joceli de F. de Oliveira da Silva 19/03 
Paula Pereira Bourscheidt 19/03 
Veroci da Silva Besonin 20/03 
Andreia A. de Bairros da Silva 21/03 
Carine do N. Almeida de Vargas 21/03 
Fermino Zuculoto Batista 21/03 
Luan Altamar Teixeira 21/03 
Miguel Angelo Bellentier 21/03 

Central de Leitos e OPO destacam 
trabalho da CIHDOTT do HSA

Diretor Marcelo Borges com integrantes da CIHDOTT e da OPO

Aconteceu, na quinta-feira, 14, a reunião da CHI-
DOTT, no auditório do HSA. O encontro contou com a 
participação do diretor administrativo, Marcelo Borges, a 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira 
coordenadora da CIHDOTT, Carlise Scherer, a enfermei-
ra responsável pela OPO 4, Paula Queiroz, o enfermeiro 
Márcio Steinhaus, assim como as enfermeiras Kelini Ma-
chado Parodi e Fabiana Dal’Conte Buzatto da Organiza-
ção de Procura de Órgãos de Passo Fundo.

A equipe da CIHDOTT do HSA recebeu elogios da 
Central de Leitos do Estado e da OPO pela organização 
e qualidade nos protocolos de doação de órgãos.

Abertas inscrições do 25º Curso Casal Gestante

Vários temas serão tratados durante o 25º Curso de Casal Gestante

O Samu ministrou, 
na noite de quinta-fei-
ra, 14, palestra sobre 
primeiros socorros 
para a equipe de 
profissionais da UTI 
Adulto. Os palestran-
tes foram a enfermeira 
Gisele Siniak, o técni-

D e 8 a 12 de abril acontecerá o 25º Curso de Casal Ges-
tante do HSA. O curso é organizado pela gerente de 

enfermagem, Maristane Almeida, e a enfermeira Emanoele Bu-
satto. Conforme Emanoele, as atividades serão das 19h30min 
às 21h30min. O participante para obter o certificado deverá ter 
75% de frequência no curso. 

Dentro da programação haverá palestras sobre como se pa-
ramentar no Centro Obstétrico; cuidados e diferenças entre par-
to cesárea e parto vaginal; higiene geral da gestante e cuidados 
no puerpério; aspectos emocionais na gestação; amamentação; 
cuidados com o recém-nascido; aspectos da fonoaudiologia para 
recém-nascidos; relaxamento e técnica da Shantala; nutrição na 
gestação; e Banco de Leite Humano. 

As palestras serão desenvolvidas pelos médicos Edilson Bur-
mann (obstetra) e Cláudia Costa (pediatra); a fonoaudióloga Dé-
bora Schmidt; as enfermeiras Daniele Berwanger e Mariéli Brum 
Munaretto, a fisioterapeuta Tayane Feijó e as nutricionistas Ma-
rilia Sima e Fabiane Dalla Corte. As inscrições podem ser feitas 
no setor de Internação.

Palestra do SAMU

Reunião da CIPA
Na terça-feira, 12, teve o encontro men-

sal da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). A reunião tratou dos re-
gistros feitos no mês de fevereiro e discutiu 

medidas voltadas à prevenção de acidentes e na promoção 
da saúde. A reunião contou com a participação do presiden-
te da CIPA, Eduardo Ritter, e os técnicos de Segurança do 
Trabalho, Marcelo Padilha e André Blum.

co de enfermagem, Clauber Sulzbach, e os conduto-
res Tiago Callegaro e Márcio Pinheiro. 

Os assuntos abordados foram os seguintes: 
acidentes oculares, engasgos, desmaios, ferimentos, 
fraturas, hemorragias, convulsões. A palestra atendeu 
ao convite da enfermeira gestora da unidade, Paula 
Queiroz.


