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Expediente

A Unacon 
do Hospital 
Santo Ângelo 
vai promover, 
na terça-feira, 
1º de outubro, 
às 10 horas, 
a abertura da 
campanha Ou-
tubro Rosa, 
visando cons-

Assinado novo contrato entre o 
Estado e o Hospital Santo Ângelo

F oi assi-
nada, na 

segunda-feira, 23, 
na Secretaria Es-
tadual de Saúde, 
a nova contratuali-
zação entre o Go-
verno do Estado e 
o Hospital Santo 
Ângelo que vai ga-
rantir verba suple- Provedor Odorico com secretária Arita

mentar para a Instituição de Saúde. No ato de assinatura, a 
secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, o provedor do 
HSA, Odorico Bessa Almeida, a secretária adjunta de Saúde, 
Aglaé Regina da Silva, a vice-provedora, Iara Fortes, o consul-
tor hospitalar Edemar Paula da Costa, a coordenadora do De-
partamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial (DAHA), 
Lisiane Fagundes, e o chefe de gabinete do deputado Capitão 
Macedo, José Apolinário dos Santos.

O provedor Odorico Bessa Almeida destacou a importân-
cia da assinatura do novo contrato que vai viabilizar recursos 
para o pagamento de serviços de média e alta complexidade 
da Instituição de Saúde. O provedor também salientou o im-
portante apoio dos deputados que destinaram emendas parla-
mentares para o HSA.

PORTARIA
Do total de recursos, R$ 4,5 milhões são provenientes da 

Portaria 1.936 - destinados ao custeio do Hospital Santo Ânge-
lo. Além disso, liberação de R$ 1.450.000,00 de emendas par-
lamentares, sendo R$ 1 milhão do deputado federal, Ubiratan 
Sanderson, R$ 250 mil do deputado federal, Darcísio Perondi, 
e R$ 200 mil do deputado federal, Pedro Westphalen.

A gerente de en-
fermagem, Maristane 
Almeida, comemorou 
aniversário na última 
sexta-feira, 20 de se-
tembro. A direção do 
Hospital Santo Ân-
gelo e colaboradores 
prestaram homena-
gem à aniversariante Maristane recebendo homenagem

Homenagem de aniversário

Setembro Amarelo
Na quarta-

feira, 25, no au-
ditório do HSA, 
teve a palestra 
“Precisamos fa-
lar sobre preven-
ção ao suicídio” 
com a médica 
psiquiatra, Ione 
Wagner Russi. 
Participam da 

nesta segunda-feira, 23. Na foto, o diretor administrativo, 
Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, e fun-
cionários da Instituição de Saúde.

Outubro Rosa

cientizar as pessoas sobre a importância da prevenção 
do Câncer de Mama. A solenidade será na Unacon. Já à 
13h15min, acontecerá a palestra “A importância da Unacon 
para os municípios da região” com o médico oncologista, 
Lourenço Sangoi. 

As atividades do Outubro Rosa prosseguem nos dias 2, 
7, 8, 9, 14, 16 e 30 de outubro através de palestras e ativi-
dades com o médico Lourenço Sangoi, a assessora técni-
ca da Nestlé, Letiane Hoffman, a especialista em nutrição 
oncológica, Ana Paula Griep, a enfermeira especialista em 
oncologia, Kelly Meller Sangoi, a psicóloga Kellin Garcia 
de Mello, o médico mastologista, Édison Vargas, o médi-
co oncologista cirúrgico, Wellington Gemelli, a psicóloga 
especialista em oncologia, Cristiane Lippert Tumeleiro, e a 
consultora Mary Kay, Andreia Viecelli.

atividade o diretor administrativo, Marcelo Borges, o diretor 
técnico, Loi Roque Biacchi, a diretora clínica, Mabel Konzen, 
a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a médica Gre-
ta Nazário, as psicólogas Carine Bueno Fernandes e Jéssica 
Garcia, e outros colaboradores do HSA.

Médica Ione Russi com direção e colaboradores do HSA

Dia Nacional de Doação de Órgãos

Nesta sexta-feira, 27, é comemorado o Dia Nacional de 
Doação de Órgãos e Tecidos. Para marcar a data, a enfermei-
ra coordenadora da CIHDOTT, Carline Marchezan Scherer, e 
a assistente social, Maira Bagatini, falaram sobre o assunto 
durante entrevistas no programa Aldeia Global, na Rádio Sepé 
Tiaraju AM, e na Maisnova FM. Elas mostraram os números 
referentes à doação de órgãos no país e o trabalho desenvol-
vido pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplante do HSA.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Caroline Fogaça Sartori 27/09 
Vivian de Oliveira de Matos 27/09 
Vilson Rodrigues da Rocha 28/09
 Monica Cristina de Oliveira 29/09 
Valdemar Alexandre Scherer 29/09
Jessica Vargas do Prado 30/09
Carolini Aguiar da Silva Sartori 01/10 
Jacqueline Bagetti Garcia 01/10 
Andressa Silva de Lima 02/10 
Dagoberto Antonio Moro 02/10 
Glaucia da Silva 03/10 
Samily Moraes Vicari 03/10 

1º Encontro de Farmácia Hospitalar

Dia do Farmacêutico
Na quarta-

feira, 25, foi co-
memorado o Dia 
Internacional do 
F a r m a c ê u t i c o . 
Para marcar a 
data foi realizado, 
no auditório do 
HSA, o 1o Encon-

Setembro Verde

A C o m i s -
são Intra

-Hospitalar de Do-
ação de Órgãos 
e Tecidos para 
Transplantes pro-
moveu, na quinta-
feira, 26, atividade 
que apresentou 
dados sobre a do- Enfermeira Carline Scherer falando com público

Diretor Marcelo Borges na abertura da atividade

Foi promovido, 
na quarta-feira, 
25, no auditório do 
HSA, o 1º Encon-
tro de Farmácia 
Hospitalar. A ativi-
dade reuniu pro-
fissionais farma-
cêuticos do HSA, 
Hospital Unimed 
Missões, Secreta-
ria Municipal de Saúde e farmácias locais. Também partici-
param do encontro, o diretor administrativo, Marcelo Borges, 
o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a gerente de enferma-
gem, Maristane Almeida, entre outros.

Na ocasião, a presidente do Conselho Regional de Far-
mácia, Luciana Legg, falou sobre a importância da farmácia 
hospitalar na garantia da qualidade da assistência à saúde 
e do trabalho da farmacoterapêutica no tratamento e na re-
dução de custos.  Luciana abordou, ainda, sobre a seleção 
e avaliação do uso de medicamentos e materiais, e a padro-
nização da lista de medicamentos prescritos pelos médicos 
com mais eficácia e redução de custos.

A atividade visou marcar o Dia Internacional do Farma-
cêutico, comemorado no dia 25 de setembro, assim como 
um ano de funcionamento da Comissão de Farmocoterapia 
do HSA  - formada por uma equipe multidisciplinar com a 
farmacêutica, Adriana Mertin, as médicas, Mabel Konzen 
e Joise Wottrich, as enfermeiras Daniele Berwanger e Jac-
queline Bagetti Garcia, e a secretária Lisiane Moretti Fauda. 

Reunião da Lavanderia
A coordenadora da Sani-

ficação, Lavanderia e Costu-
ra, Mirtes Dinon, coordenou 
na terça-feira, 24, uma reu-
nião com a equipe da La-
vanderia. Ela mostrou todo 
o processo desenvolvido no 

tro de Farmácia Hospitalar. Na foto, as farmacêuticas do 
HSA, Raquel Button, Adriana Mertin e Paula Munaretto.

ação de órgãos no Brasil  e no Estado. Também foi falado do tra-
balho desenvolvido pela CIHDOTT do HSA. Conversaram com o 
público a enfermeira coordenadora da CIHDOTT, Carline Scherer, 
a assistente social, Maira Bagatini, e a psicóloga, Jéssica Garcia.

Reunião e treinamento da Sanificação
Aconteceu, na se-

gunda-feira, 23, reu-
nião e treinamento do 
setor de Sanificação. 
A enfermeira Daniele 
Berwanger, da Co-
missão de Controle 
de Infecção Hospita-
lar, repassou orienta- Orientações com a enfermeira Daniele Berwanger 
ções sobre os processos de limpeza da rotina hospitalar.

Na sequência, a coordenadora do Setor de Sanificação, Lavan-
deria e Costura, Mirtes Dinon, apresentou o cronograma sobre os 
próximos treinamentos com a equipe, assim como teve a discussão 
de tarefas. Também foram abordados a questão do ponto, interva-
los e o trabalho em equipe.

TREINAMENTO
O próximo treinamento será no dia 30 de setembro. Os demais 

irão ocorrer sempre na segunda quinzena de cada mês.

Dia do Contador
No dia 22 de se-

tembro foi comemorado 
o Dia do Contador. O 
Grupo Políticas de RH 
prestou homenagem 
aos profissionais da 
área. Na foto, o diretor 
administrativo, Marcelo 
Borges, com o coorde-
nador do Departamento 
Pessoal, Otávio Possebom, a gestora do setor de Contabilidade, An-
dreia Barz, as psicólogas Carine Bueno Fernandes e Jéssica Garcia, 
assim como os profissionais da área, Marisa Wojciechowski, Melânia 
Savariz, Isadora Thiemann, Aline Paluchowski e Bruna Leão.

Diretor Marcelo Borges com os homenageados
setor e explicou o padrão de dobragem das roupas.

Também na pauta o ponto, os intervalos e o trabalho em 
equipe.

III Reunião da OPO 4
Na terça-feira, 24, no 

HCI de Ijuí, aconteceu a III 
Reunião da OPO 4 com a 
presença da coordenadora 
da Central de Transplantes 
do Estado, Sandra Coccaro. Participaram do encontro a enfer-
meira coordenadora da CIHDOTT do HSA, Carline Scherer, e 
a assistente social, Maira Bagatini.


