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Expediente

Provedor do HSA reúne-se 
com ministros em Brasília

N essa semana, o provedor do Hospital Santo Ânge-
lo, Odorico Bessa Almeida, juntamente com uma 

comitiva local esteve em Brasília. Na oportunidade manteve 
audiência com ministros e deputados federais na busca de 
recursos para a Casa de Saúde. 

Na terça-feira, 26, o provedor reuniu-se com o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, quando apresentou as 
ações realizadas pela instituição de saúde e mostrou a atual 
situação do Hospital Santo Ângelo que enfrenta dificuldades 
como ocorre em outros hospitais do Estado. O provedor apre-
sentou as demandas e solicitou o apoio do governo federal.

O ministro Mandetta, por sua vez, disse que vai ava-
liar as demandas e salientou que o apoio ao hospital deve 
ser feito de forma integrada, envolvendo não apenas o go-
verno federal, mas o governo do Estado e o município.

Durante as audiências na Capital Federal, o prove-
dor também manteve contato com o ministro da Cida-
de, Osmar Terra, e reuniu-se com os deputados federais 
Darcísio Perondi, Ubiratan Sanderson, Pedro Westpha-
len, Elvino Bohn Gass, Giovani Cherini, Afonso Motta, 
Pompeo de Matos, Márcio Biolchi, Nereu Crispin, Da-
niel Matos, Marcelo Brum, Marlon Santos, entre outros.

PRESENÇAS
Participaram do encontro o deputado estadual, Eduardo 

Loureiro, o presidente da Câmara, Dionísio Faganello, os ve-
readores Márcio Antunes e Paulo Sérgio Santos e Silva (Pau-
lão), os secretários municipais de Obras, Adolar Queiroz, de 
Turismo, Vando Ribeiro, a ex-vice-prefeita, Nara Damião, o 
consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa e o tesoureiro 
do HSA, Leo Mousquer.

Provedor Odorico Almeida com o ministro Mandetta

O Banco de Sangue participou, no sábado, 23, da 1ª 
Feira de Rua da Zona de Inovação Sustentável (ZISSAN). 
A atividade aconteceu na rua Marechal Deodoro, entre a 
Marechal Floriano e a Marquês do Herval,na zona sul.

A enfermeira coordenadora do Banco de Sangue, Marta 
Perim Motta, a biomédica, Patrícia Eich Engler, e demais 
integrantes da equipe, participaram da feira. Na oportu-
nidade foi feita verificação de pressão arterial e teste de 
glicose. 

Banco de Sangue na Feira de Rua

Enfermeira Marta Perim Motta com a equipe do Banco de Sangue

Médicos fazem doação à Maternidade

Na terça-feira, 26, os médicos Fábien Bercht e Juliana 
Carrion Bercht fizeram a doação de fraldas para a Mater-
nidade do Hospital Santo Ângelo. A entrega foi feita ao 
diretor administrativo do HSA, Marcelo Borges. No ato 
também presentes a gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, e as enfermeiras Giovana Cantarelli e Sheila 
Steidl. O diretor agradeceu os médicos pelo importante 
gesto que beneficiou crianças atendidas no HSA.

Diretor Marcelo Borges com o médico Fábien Bercht
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Cleber Moraes do Nascimento 29/03 
Daniele Berwanger 29/03 
Tatiane da Silva Batista 29/03 
Marcia Aparecida Raimundo 30/03 
Nilsa Cristina Medeiros 30/03 
Roberto Nedel Sant’ana 30/03 
Vanessa Aline de Morais Ribas 31/03 
Edilene Lopes Furtado 01/04
Dienefer Petrowski 02/04
Erico Maciel dos Anjos 02/04
Jossieni Padilha Willms 02/04
Fernanda Lang de Oliveira 03/04
Katia Marla Machado 03/04
Herondina Barbosa dos Santos 04/04

Reunião com a Central de 
Transplantes em Passo Fundo

Encontro no Hospital São Vicente de Paulo

A enfer-
meira ges-
tora da UTI 
Adulto e re-
presentan-
te da OPO 
4, Paula 
Queiroz, e 
a enfermei-
ra coorde-
nadora da 
C IHDOTT, 

Jantar Baile do Município comemora 
os 146 anos de Santo Ângelo

Provedor Odorico  no seu pronunciamento e público no Clube Gaúcho

Pronto Atendimento

Aconteceu, na quarta-feira, 27, a reunião mensal 
da equipe do Pronto Atendimento. A atividade, des-
tinada à equipe do Pronto Atendimento e alunos do 
Senac, foi coordenada pela enfermeira gestora do 
setor, Haidê Brissow.

No encontro, o enfermeiro do Samu, Cristiano 
Cordeiro, falou sobre a nova Legislação 2018 e os 
protocolos de atendimento de acordo com diretrizes 
americanas e pela Associação Médica de Emergên-
cias e Colégio Americano de Cirurgiões do Trauma.

Na reunião também foram tratados assuntos ge-
rais do Pronto Atendimento.

A atividade faz parte do programa de Educação 
Continuada. 

O tradicional Jantar Baile do Município comemorou os 
146 anos de Santo Ângelo e 90 anos da Acisa. A ativi-

dade foi uma promoção dos Lions Clubes Santo Ângelo Centro, 
Tiaraju e Universitário, com o apoio da Associação Comercial e 
Industrial de Santo Ângelo (ACISA) Hospital de Caridade San-
to Ângelo e Prefeitura Municipal. Os recursos obtidos com a 
promoção serão destinados ao 
Hospital Santo Ângelo.

Na abertura da solenidade 
o provedor, Odorico Bessa Al-
meida, destacou as ações de-
senvolvidas pelo Hospital Santo 
Ângelo que hoje conta com 45 
serviços. Em seguida ocorreram 
as manifestações do governa-
dor do Distrito LD4, Ingo Veit, e Soberanas da 19ª Fenamilho

do presidente da ACISA, Douglas Ciechowiez. Após a solenida-
de foi servido buffet da chefe de cozinha Chica Sperling ao pú-
blico presente. Na sequência teve a coroação das soberanas da 
19ª Fenamilho Internacional e pronunciamentos do presidente 
da feira, Bruno Hesse, e do prefeito de Santo Ângelo, Jacques 
Barbosa. E, por fim, seguiu a animação do Jantar Baile do Muni-
cípio com o conjunto Musical Os Fugitivos.

Provedor Odorico Bessa Almeida com colaboradores do HSA

Carline Scherer, participaram, no dia 28 de março, da se-
gunda reunião de serviço com a Central de Transplantes, 
OPO 4 e CIHDOTTs da região. O encontro aconteceu no 
Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo.

Na ocasião foram definidas prioridades, apontados 
desafios para aprimoramento das ações, assim como 
revisão de processos trabalho/regimento da CIHDOTT, 
oportunidade de melhorias, entrevista familiar e docu-
mentação qualificada. 

Banco de Leite necessita da 
doação de leite materno

O Banco de Leite Humano do Hospital Santo Ângelo ne-
cessita da doação de leite materno. Esse gesto beneficiará 
bebês prematuros atendidos na UTI Neonatal. Para a do-
ação é necessário cumprir os seguintes requisitos: a mãe 
ter produção excedente de leite; feito os exames pré-natal; 
estar em bom estado de saúde; não fumar; não consumir 
álcool; e não ser usuária de drogas. 

Na primeira ordenha no Banco de Leite a doadora rece-
berá orientações e frasco esterilizado para o acondiciona-
mento do leite. As demais ordenhas poderão ser feitas em 
casa e o leite trazido em um período de sete dias. Em caso 
de impossibilidade de entrega do frasco, basta comunicar o 
Banco de Leite pelo telefone 3313 2000 – ramal 153 – que 
o hospital encaminhará um profissional para a busca do ma-
terial.

Enfermeiro do Samu, Cristiano Cordeiro, no auditório do HSA


