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Expediente

Ministério da Saúde confirma 
repasse de recursos ao HSA

Provedor Odorico Almeida com ministro Mandetta

O Minis-
tério da 

Saúde publicou, 
na segunda-fei-
ra, 19, no Diário 
Oficial da União, 
a liberação de 
R$ 4,5 milhões 
para o custeio 
do Hospital San-
to Ângelo. 

A medida 
foi resultado de 
projeto técnico 
encaminhado 
pelo hospital ao 
Governo Fede-
ral e das várias 
audiências man-
tidas em Brasí-
lia, dentre elas a 

A equipe da UTI Ne-
onatal fez, na segunda-
feira, 19, um treinamento 
com a consultora em Ser-
viço de Controle de Infec-
ção Hospitalar, Cínthia 
Oliveski. O treinamento 
foi sobre bloqueio epide-

UTI Neonatal

Lideranças com direção do HSA em Brasília
do provedor Odorico Bessa Almeida e uma comitiva regional, 
com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no mês de 
março.

Na ocasião o provedor, acompanhado da equipe técnica 
do HSA, apresentou a situação da Casa de Saúde e a neces-
sidade do aporte de recursos no valor de R$ 8 milhões para 
a manutenção dos serviços executados pela instituição. O 
ministro se comprometeu em viabilizar recursos para o HSA, 
mas lembrou a necessidade do complemento de valores pelo 
Estado e municípios.

Durante as audiências mantidas em Brasília, a AMM es-
teve presente, apoiando o projeto técnico encaminhado pelo 
Hospital Santo Ângelo.

OUTROS RECURSOS
Em paralelo a busca de recursos na União, o HSA também 

se articulou junto ao Estado e municípios. No mês de julho o 
presidente da AMM, Puranci Barcelos dos Santos, coordenou 
reunião com prefeitos da região, na qual se definiu um aporte 
mensal de R$ 230 mil para complementar valores pagos pelos 
municípios. Além disso, o HSA está buscando recursos junto 
ao Estado para garantir o valor total necessário para viabiliza-
ção financeira da Instituição de Saúde.

Deputado Sanderson visita o HSA
O deputado 

federal, Ubiratan 
Sanderson, junta-
mente com o de-
putado estadual, 
Capitão Macedo, 
esteve, na terça-
feira, 20, reunido 
com a direção do 
Hospital Santo Provedor recebendo portaria do MS
Ângelo. Na ocasião fez a entrega da portaria de liberação de 
R$ 4,5 milhões do Ministério da Saúde para o custeio do HSA 
ao provedor Odorico Bessa Almeida. 

Em sua manifestação, Sanderson confirmou que os R$ 4,5 
milhões serão repassados anualmente. O deputado destacou 
que soube pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, na quinta-
feira, 15, que a portaria seria publicada no Diário Oficial da 
União. Na sua visita ao HSA, Sanderson anunciou mais R$ 
2 milhões para o custeio da Casa de Saúde – recurso pro-
veniente de emenda parlamentar. “Com esse valor, estamos 
totalizando R$ 3 milhões de emendas destinadas ao HSA. Isso 
reafirma meu compromisso, como filho desta terra, em ajudar 
nosso hospital.” 

Aconteceu, 
na terça-feira, 
20, a reunião 
mensal de en-
fermagem, co-
ordenada pela 
gerente de en-
fermagem, Ma-
ristane Almei-
da.

No encontro 
teve a apresen-

Aline Borges, Francisco Rodrigues, Marcelo 
Borges e Maristane Almeida

Núcleo de Segurança do Paciente

tação do projeto “Cultura de Segurança do Paciente”, 
coordenado pelo professor Francisco Rodrigues, do 
Grupo de Pesquisa em Segurança do Paciente da 
URI.

O professor destacou que o grupo da URI em par-
ceria com o Núcleo de Segurança do Paciente do HSA 
vai desenvolver ações visando aprimorar o trabalho 
desenvolvido pelos profissionais da Instituição de 
Saúde nesta área. A bolsista da URI, Aline Borges, 
estará participando do projeto.

Banco de Leite completa 4 anos
O Banco de Leite Hu-

mano completou 4 anos, 
na terça-feira, 20. 

Desde sua criação em 
2015 até julho de 2019 fo-
ram coletados mais de mil 
litros de leite materno para 
a alimentação dos bebês 
internados na UTI Neonatal. O Banco de Leite é um espaço 
aberto a comunidade que serve de apoio, incentivo e estímulo 
ao aleitamento materno. Marília Sima é a nutricionista respon-
sável pelo Banco de Leite Humano.

Manipulação do leite materno

Consultora Cínthia Oliveski
miológico em UTI Neonatal.

A atividade contou com a participação do médico res-
ponsável técnico da UTI Neonatal, Guilherme Dutra Pi-
nheiro, da enfermeira gestora da unidade, Aline Rebelato, 
da coordenadora do SCIH, enfermeira Daniele Berwan-
ger, além de técnicos de enfermagem, entre outros.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Elidia Teresinha Marks dos Santos 23/08 
Alessandra Vargas de Oliveira 24/08 
Dolores Ribeiro 26/08 
Andressa dos Santos Gayer 27/08 
Jennifer Guedes Vieira 28/08 
Carmen Timm da Silva 29/08 

Hospital Santo Ângelo é contemplado pelo 
projeto do Fundo Social Sicredi União RS

Provedor Odorico recebendo repasse da Sicredi

A coleta de sangue no Banco de Sangue 
do Hospital Santo Ângelo funciona de se-
gunda a sábado, das 7 às 12h30min. Mais 
informações pelo telefone (55) 3313 2000 

O H o s p i -
tal Santo 

Ângelo foi contem-
plado pelo projeto 
do Fundo Social 
Sicredi União RS. A 
atividade da Sicredi 
aconteceu, na ma-
nhã de quinta-feira, 
22, junto ao Villas 
Hotel em Santo Ân-

Aconteceu, na quarta-fei-
ra, 21, e encontro de Capa-
citação sobre a Lei Maria da 
Penha e Violência Domés-
tica no Centro Municipal de 
Cultura. A atividade foi pro-
movida pela Coordenadoria 
Municipal de Políticas Pú-
blicas para Mulheres (CMM) 
de Santo Ângelo em parce-

Estagiários do Curso 
de Enfermagem da URI

Rose Galert Antunes (Rose 
embalagens) e Anelise Stringhini 
Marchesan (Ane Artes em feltro 
e tecidos ) fizeram a entrega de 
edredons à Pediatria do HSA. 
Os cobertores foram confeccio-
nados pelas Irmãs Verzerianas. 
Nas fotos, o provedor Odorico 

Diretor Marcelo Borges com estagiários

Homenagem ao Dia dos Pais

Dinâmica de grupo com a Nutrição
Na quinta-

feira, 22, as 
nu t r i c ion is tas 
F a b i a n e 
Dalla Corte e 
Marília Sima 
desenvolveram 
atividade com 
toda a equipe de 
Nutrição (Copa, 
Cozinha e Banco 

Alunos do Colégio 
Tiradentes visitam o HSA

Estudantes do Colé-
gio Tiradentes estiveram, 
na segunda-feira, 19, vi-
sitando o Hospital Santo 
Ângelo. Na foto, o diretor 
administrativo, Marce-
lo Borges, a gerente de 
enfermagem, Maristane Estudantes conhecem o HSA

gelo. O repasse de R$ 9.990, 00 para compra de enxovais foi 
feito pelo vice-presidente da Sicredi União RS, Enio Scheid, ao 
provedor Odorico Bessa Almeida. No ato, também estiveram re-
presentando o HSA o diretor administrativo, Marcelo Borges, e o 
assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista. 

Repasse de edredons à Pediatria

Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o diretor 
técnico, Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, e a assistente social, Maira Bagatini.

Repasse para direção do HSA

O diretor adminis-
trativo do HSA, Mar-
celo Borges, desejou 
as boas-vindas aos 
estagiários do Curso 
de Enfermagem da 
URI. A recepção foi na 
segunda-feira, 19, no 
auditório do HSA. Na foto, o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, os 
professores da URI, Maria Cristina Meneghete e Narciso 
Vieira Soares, e estagiários do curso de enfermagem.

Almeida, a enfermeira Camila dos Santos, e alunos do 
educandário.

Homenagem ao Dia dos Pais

Ética e Conduta no Trabalho

Otávio Possebom ministrando palestra

A CIPA pro-
moveu, na sexta-
feira, a palestra 
“Ética e Conduta 
no Trabalho”. Na 
primeira parte, 
teve apresenta-
ção artística com 
Dr. Palhaço, inter-
pretado pelo técnico de Segurança no Trabalho, Marce-
lo Padilha. Em seguida, o coordenador do Departamen-
to Pessoal, Otávio Possebom, tratou dos temas ética 
nas relações de trabalho e os 10 mandamentos para o 
profissional que busca a conduta ética com excelência 
no ambiente corporativo. Na sequência, a psicóloga do 
Trabalho, Jéssica Garcia, falou sobre ética no cuidado 
de pacientes hospitalizados; conduta profissional no 
ambiente de trabalho, sigilo nas informações a tercei-
ros e público externo; comunicação entre os colabora-
dores e código de ética das profissões. 

Encontro de capacitação

de Leite Humano). 
No encontro, que teve a participação do personagem Dr. Palhaço, foi  
feita uma dinâmica de grupo, destacando a importância do trabalho de 
cada profissional do setor.

Alegria e descontração na atividade 

Evento no Centro  Municipal de Cultura

ria com a 13ª Delegacia Regional de Polícia.
Presentes na capacitação a gerente de enfermagem, Maris-

tane Almeida (titular que representa o Hospital Santo Ângelo no 
Fórum de Políticas Públicas – Pró Erradicação à Violência con-
tra a Mulher) e os enfermeiros Joel Bueno e Daniele Berwanger.


