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Expediente

Banco de Sangue registra baixos 
estoques neste inverno

Enfermeira Marta Petim Motta

O a u -
mento 

da demanda por 
transfusões de 
sangue neste 
inverno reduziu 
os estoques do 
Banco de San-
gue do Hospital 
Santo Ângelo. 
A coordenado-
ra do setor, en-
fermeira Marta 
Perim Motta, 

Homenagem à vice-provedora

Vice-provedora, Iara Fortes, recebe homenagem da direção e funcionários

A vice-provedora do Hospital Santo Ângelo, Iara Fortes, 
comemorou aniversário no domingo, 25 de agosto. Na segun-
da-feira, ela recebeu homenagem da direção do HSA e dos 
colaboradores da Casa de Saúde.

Na foto, o provedor, Odorico Bessa Almeida, a vice-prove-
dora, Iara Fortes, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o 
diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, e demais colaboradores da Instituição.

Alunos do 6º semestre do curso de Engenharia Me-
cânica da URI estiveram visitando o Hospital Santo 
Ângelo. 

Na foto, o diretor administrativo, Marcelo Borges, a 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida, e acadê-
micos.

Diretor Marcelo Borges com acadêmicos da URI

Acadêmicos de Engenharia da URI

explica que a situação preocupa. Segundo ela, hoje há neces-
sidade de todos os tipos sanguíneos, em especial os sangues 
O positivo e O negativo.

“Contamos mais uma vez com o apoio da nossa comuni-
dade. A doação de sangue é um gesto que pode salvar vidas”, 
salienta a enfermeira Marta Perim Motta.

As pessoas interessadas podem fazer a doação no Banco 
de Sangue do Hospital Santo Ângelo que fica na rua Antônio 
Manoel. O atendimento é das 7 às 12h30min de segunda a sá-
bado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 
3313 2000.

QUEM PODE DOAR
O doador precisar estar em bom estado de saúde e idade 

entre 16 a 69 anos de idade e pesar no mínimo 50 quilos. No 
caso de menores de 16 e 17 anos, eles devem ir ao Banco de 
Sangue com o responsável legal para autorização do procedi-
mento. Os doadores precisam se alimentar antes da doação, 
mas devem evitar produtos gordurosos. Também não deve fu-
mar duas horas antes da doação e evitar ingestão de álcool 
por 24 horas.

QUEM NÃO PODE DOAR
Não pode doar sangue quem teve doença sexualmente 

transmissível; quem teve hepatite após 10 anos de idade; sin-
tomas de gripe ou diarreia nos últimos sete dias; fez tatuagem 
nos últimos 12 meses; procedimentos odontológicos de 1 a 30 
dias antes de doar; cirurgias de 3 a 12 meses e conforme o 
procedimento poderá ficar definitivamente inapto; uso de de-
terminados tipos de medicamentos; vacinas quatro semanas 
após a última dose.

Educação Permanente

Dentro do projeto de Educação Permanente foi desenvolvi-
da atividade com a coordenadora do setor de Faturamento, a 
enfermeira, Valdecira Senger. Na oportunindade ela repassou 
orientações sobre a forma adequada de os enfermeiros efetu-
arem os registros.

Participaram do treinamento profissionais da Maternidade, 
Unidade E e Unidade B.

Enfermeira  Valdecira Senger repassando orientações 
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Loreci Machado da Costa 30/08
Jussara Mendonca Rodrigues 31/08 
Aline Paluchowski 01/09 
Flavio Lemes Valter 01/09
Gilmar José Perussatto 01/09 
Edson Luiz Stefani 02/09 
Estifani Porto Milano 03/09
Jarbas Alcione Padilha 03/09
Daniele Pedroso Barcellos 04/09
Lenize Lima de Almeida 05/09 

Visita da Sicredi União

Provedor Odorico recebendo visita dos gerentes da Sicredi União

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico Bessa Al-
meida, recebeu na segunda-feira, 26, a visita dos geren-

tes das agências Sicredi União da Avenida Getúlio Vargas, Ivan 
Hentges, e da rua Andradas, Rodrigo Morostega, e a gerente de 
contas, Daniela Reinsdorf de Jesus. 

Na oportunidade, os visitantes apresentaram a ação “Juntos 
por nossas entidades”, que permite a indicação de uma entidade 
para receber 0,50% das aplicações financeiras escolhidas pelos 
clientes. A ideia é viabilizar repasses de aplicações para o HSA.

Também presentes na visita a vice-provedora, Iara Fortes, o 
diretor administrativo, Marcelo Borges, o assessor de direção, 
Fermino Zucoloto Batista.

Dia do Psicólogo

O coordenador do Departamento Pessoal, Otávio Possebom, as 
psicólogas, Carine Bueno Fernandes e Jéssica Garcia, e o diretor 

administrativo Marcelo Borges

Homenagem ao Dia dos Pais

Na terça-feira, 27, foi comemorado o Dia do 
Psicólogo, uma data especial que celebra o pro-
fissional da área da saúde responsável por estu-
dar e orientar o comportamento humano, lidando 
com os sentimentos, traumas e crises das pessoas.

As psicólogas do Hospital Santo Ângelo,Carine Bue-
no Fernandes e Jéssica Garcia receberam homenagem 
em atividade promovida pelo Grupo Políticas de RH.

Compra de novos equipamentos
O Hospital Santo Ân-

gelo investiu mais de R$ 
210 mil num sistema de 
vídeo para uso em cirur-
gias bariátricas, urologia, 
ginecologia, entre outras 
Também adquririu uma 
secadora de traqueias 
num investimento de R$ 
31 mil, assim como uma 
lavadora de endoscó-
pio no valor de 44 mil. 
Ao todo são mais de R$ 
288 mil em equipamentos 
para o Centro Cirúrgico e 
CME com recursos do Mi-
nistério da Saúde. 

Na próxima semana 
deverão ser entregues 
dois monitores multiparâ-
metros para uso na emer-
gência e dois desfibrila-
dores para as unidades 
do HSA.

Torre de vídeo da marca Strycker

Secadora de traqueia

Reunião da Sanificação 

Aconteceu, na 
quinta-feira, 29, 
reunião do setor 
de Sanificação. A 
atividade foi de-
senvolvida pela 
coordenadora da 
Sanificação, La-
vanderia e Costu-
ra, Mirtes Dinon. Mirtes  Dinon com a equipe de sanificação

O encontro tratou do desenvolvimento de dinâmica de 
grupo para a integração da equipe de trabalho. Também 
foram destacadas a importância do trabalho em equipe, a 
postura profissional, o comprometimento e a questão ética.

Lavadora de endoscópio

Dia do Nutricionista
No sábado, 

31 de agosto, é 
comemorado o 
Dia do Nutricio-
nista. O Grupo 
Políticas de RH 
e funcionárias da 
cozinha presta-
ram, na sexta-feira, uma homenagem aos profissionais 
que atuam no HSA. Na foto, as nutricionistas, Marília 
Sima, Fabiane Dalla Corte, as psicólogas, Carine Bue-
no Fernandes e Jéssica Garcia, e outros colaboradores. 


