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Expediente

A UTI Neonatal 
do Hospital 

Santo Ângelo entrou 
em funcionamento 
no dia 1º de maio de 
2009 durante a gestão 
dos provedores Luiz 
Vilmar Denardin e Ata-
ídes Reis Brum. Nes-
tes 10 anos, a unidade 
atendeu 2.144 bebês. 
Para marcar o mês de 
aniversário será rea-
lizada uma atividade 
especial, no domingo, 
26, na Praça do Bri-
que. 

Na oportunida-
de serão distribuídos 
doces e guloseimas, 
bolas personaliza-
das para as crianças, 
brinquedos do Sesc 
e distribuição de erva 
mate. Também mú-

UTI Neonatal promove atividade no
Brique do Praça no domingo

Atendimento humanizado 

HSA realiza 300 atendimentos
oncológicos em dois meses

A Unidade de Alta 
Complexidade em On-
cologia (Unacon) re-
alizou cerca de 300 
atendimentos com 186 
consultas, 113 retornos, 
21 cirurgias oncológi-
cas e 35 pacientes em 
tratamento quimioterá-
pico no Hospital Santo 
Ângelo. Esses números 
foram registrados no 
período de 11 de março 
a 17 de maio.

Entrega de premiações do Dia do Trabalho

Palestra no Colégio Tiradentes
O Hospital 

Santo Ânge-
lo desenvolve 
ações que bus-
cam uma apro-
ximação cada 
vez maior com 
a comunidade. 
Na terça-fei-
ra, 21, o diretor 
administrativo, 
Marcelo Borges, 
apresentou aos 
estudantes do 

Profissionais qualificados

Aconteceu, 
na terça-feira, 
21, a entrega 
das premiações 
para os colabo-
radores do HSA 
referentes ao 

Direção do HSA e equipe da UTI Neonatal

sicas infantis e animação com palhaço Leleco, interpretado 
pelo técnico de Segurança do Trabalho, Marcelo Padilha, do 
Projeto Dr. Palhaço. Haverá, ainda, exposição de incubadora 
e tecnologias leves da UTI Neonatal.

Colégio Tiradentes como é o funcionamento do HSA. A 
palestra atendeu convite da direção do colégio militar.

Em breve, os estudantes do educandário visitarão as 
instalações do HSA.

Diretor administrativo do HSA com alunos

O serviço de oncologia do HSA atende 24 municípios da 
região da área de abrangência da 12ª Coordenadoria Regio-
nal de Saúde. Lourenço Sangoi é o médico responsável téc-
nico pela Unacon e Jacqueline Bageti Garcia é a enfermeira 
que coordena a unidade.

A oncologia atua com especializações como gastroente-
rologia, urologia, ginecologia, mastologia, cirurgia oncológica 
e cirurgia geral. A unidade conta com serviços de diagnósti-
co e imagem como tomografia, ultrassonografia, mamogra-
fia, raio-X endoscopia, colonoscopia, exames laboratoriais e 
patológicos.

Na Unacon atua uma equipe multidisciplinar com 23 pro-
fissionais. O serviço de oncologia disponibiliza ainda serviço 
de urgência e emergência aos pacientes em tratamento na 
unidade.A unidade atende pelo SUS e convênios. O horário 
de funcionamento da Unacon é de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 18 horas.

Dia do Trabalho (1º de maio). 
A entrega foi realizada pelo coordenador do Depar-

tamento Pessoal, Otávio Possebom, juntamente com a 
presidente da AFUHSA, Herondina dos Santos, assim 
como Ana Flores (Departamento Pessoal) e Jéssica 
Garcia (psicóloga do Trabalho) que integram Grupo Po-
líticas de RH. 

Foram premiados com folgas Nairana Moreira (téc-
nica de enfermagem da UTI Neonatal) ; Jane de Lima 
(técnica de enfermagem da UTI Adulta);  Daniel Dam-
bros (enfermeiro da UTI Adulto); Joice Bento Rodrigues 
(secretária do raio-X); e Lenir Haetinger Paulus (técnica 
de enfermagem da Unidade A); Daiane Rosa Correa 
(técnica de enfermagem do Ambulatório) ganhou uma 
cadeira; e Sara Barrichelo (Sanificação) recebeu pacote 
de erva mate. 

MICRO-ONDAS
Durante a premiação a presidente da AFUHSA, He-

rondina dos Santos, efetuou a entrega de um aparelho 
de micro-ondas para uso dos colaboradores do Hospital 
Santo Ângelo.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Alessandro de Freitas da Trindade 24/05 
Ederson Brittes da Rosa 24/05 
Marcia Lima de Almeida 24/05 
Marisa Cleci Novicki 25/05 
Marilene da Costa Coimbra 26/05 
Adriana Silveira Mello 27/05 
Cristina de Souza Taborda 27/05 
Rosane Hossa 27/05
Eldia Lucia Ceretta Dalmolin 29/05 
Mariza Dalzot da Silva 29/05 
Ivoti de Fatima Cardoso Pagliarini 30/05 
Rogerio Freitas Flores 30/05 

Reunião de planejamento estratégico

D u r a n t e 
encon-

tro realizado na 
quinta-feira, 23, 
a direção do 
Hospital San-
to Ângelo deu 
continuidade as 
ações para o 
aperfeiçoamento 
do planejamento 
estratégico ela-
borado pela Instituição de Saúde com as prefeituras da região. 
Antes da atividade em Santo Ângelo, aconteceram reuniões em 
São Miguel das Missões (dezembro de 2018) e Santo Antônio 
das Missões (março de 2019). A reunião contou com a partici-
pação do provedor Odorico Bessa Almeida, consultor hospitalar, 
Edemar Paula da Costa, presidente da AMM, Puranci Barcelos, 
e outros prefeitos da área de abrangência da 12ª Coordenadoria 
Regional de Saúde. 

Provedor Odorico e consultor Edemar 
reunido com prefeitos da região

Conferência Regional de Enfermagem
O Conse-

lho Regional de 
E n f e r m a g e m 
do Rio Grande 
do Sul (Coren
-RS) promoveu 
na terça-feira, 
21, em Porto 
Alegre, a Con-
ferência “O que 
nos move é cui-
dar da vida”. O 
evento contou 
com o apoio da 
Associação Bra-

Gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, com presidente Coren, Daniel 
Souza e equipe do HSA

A nutricio-
nista, Marília 
Sima, coorde-
nou, na quar-
ta-feira, 22, a 
reunião do se-
tor da Cozinha. 
Na atividade 
os técnicos de 
Segurança do 
Trabalho, Mar-
celo Padilha e 

Equipe da Cozinha

Nutricionista Marília Sima com equipe

André Blum, que integram o Sesmt, repassaram orien-
tações sobre a correta separação do lixo, assim como 
as novas etiquetas de identificação e cores dos sacos 
das lixeiras.

A nutricionista também tratou de temas como plani-
lhas de check list das limpezas e organização do setor, 
etiquetas padronizadas para gelatinas e sobremesas, 
atestados, amostras durante a produção de alimentos 
e outros assuntos de rotina

sileira de Enfermagem (ABEn-RS), do Sindicato dos En-
fermeiros do RS (Sergs), da Federação dos Empregados 
em Estabelecimentos de Saúde do RS (Feessers) e Sin-
disaúde marcou a Semana da Enfermagem 2019. 

Na cerimônia de abertura, o presidente do Coren-RS, 
Daniel Menezes de Souza, destacou o quanto é essencial 
a união da Enfermagem. 

Estiveram no evento a gerente de enfermagem do 
HSA, Maristane Almeida, a enfermeira responsável técni-
ca da Unacon, Jacqueline Bageti Garcia, e o enfermeiro 
Luiz Fernando Noronha Reis. 

xxxx

Dia Mundial da Doação de Leite Materno
O Banco de 

Leite Humano do 
Hospital Santo 
Ângelo comemo-
rou, no domingo, 
19 de maio, o 
Dia Mundial da 
Doação de Leite 
Materno. Para 
marcar essa 
data, nesta segunda-feira, 20, a equipe do Banco de Leite 
Humano fez a entrega de bombons às mães doadoras.

Na foto, Tamires Oliveira, Tatiane Mullich da Silva, a nu-
tricionista, Marília Sima, e Aline Barrichelo.

Unidade B
A equipe de 

profissionais da 
Unidade B rece-
beu homenagem 
da paciente Nelly 
Grundemann Ma-
galhães. 

A homenagem 
foi em retribuição 
aos cuidados, ca-
rinho e atenção da 
equipe comandada pela enfermeira gestora da Unidade B, Márcia 
Kohn, e também devido à passagem da Semana de Enfermagem.

No dia 16 de maio o médico res-
ponsável técnico da Unacon, Louren-
ço Sangoi, palestrou sobre transplante 
de médula óssea na XXI SIPAT da URI 
Santo Ângelo. O objetivo da palestra 
foi sensibilizar os acadêmicos para a 
Campanha de Medula Óssea. A enfer-
meira responsável técnica da Unacon, 
Jacqueline Bageti Garcia, e sua equi-
pe de profissionais também participa-
ram da atividade.

Dr. Sangoi palestra na URI


