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O Hospital Santo Ângelo anuncia que a partir desta 
sexta-feira, 13 de março, está restringindo visitas a pa-
cientes internados na Instituição de Saúde em virtude 
da pandemia do coronavírus, anunciada pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). Em paralelo a essa me-
dida também foram suspensos estágios curriculares de 
cursos técnicos e graduação.

Na UTI Adulto será apenas liberada a entrada de um 
familiar para receber o boletim médico, às 7h30min, de 
segunda a quinta-feira, enquanto nos demais dias (sex-
ta, sábado e domingo), o boletim médico será repassa-
do às 15 horas. Na UTI Neonatal a visita dos pais será 
liberada sem alteração na rotina.  

Nas unidades de internação as visitas estão suspen-
sas e será permitido apenas um acompanhante. Já no 
ambulatório será autorizado um acompanhante. Todas 
as visitas religiosas também foram suspensas.

HSA restringe visitas em 
virtude do coronavírus

RGE recebe certificado “Amigo 
do Hospital Santo Ângelo”

O provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, entregou 
ao consultor da RGE, Rafael Lugoch, o “Certificado Amigo 
do HSA” pelo Projeto de Eficiência Energética que viabili-
zou a instalação de Usina Solar Fotovoltaica e substituição 
de lâmpadas por modelos mais eficientes com investimen-
tos de R$ 439 mil.

No ato, o prefeito Jacques Barbosa, o diretor adminis-
trativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biac-
chi, a promotora Paula Mohr, o presidente da Câmara, Pe-
dro Waskiewicz, o secretário de Turismo e Esporte, Vando 
Ribeiro, o consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, a 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida, o assessor de 
direção, Fermino Zucolotto Batista, entre outros.

HSA vai promover treinamentos sobre 
coronavírus na próxima semana

O p r i -
m e i r o 

atendimento de 
pacientes com 
sintomas de do-
enças respirató-
rias deverá ser na 
UPA (Unidade de 
Pronto Atendi-
mento). A decisão 
foi tomada duran-
te reunião da direção do Hospital Santo Ângelo com a Secreta-
ria de Saúde que tratou do alinhamento e definição de ações em 
relação à pandemia de coronavírus.

O acordo foi feito com o secretário de Saúde, Luis Carlos 
Cavalheiro. Essa ação segue orientação do Ministério da Saúde 
na qual estabelece que o primeiro atendimento não deve ser fei-
to no hospital, mas sim em UPAs e unidades básicas de saúde. 

TREINAMENTOS
Outros assuntos da reunião foram os treinamentos sobre o 

coronavírus que serão realizados na segunda, 16, e na terça-fei-
ra, 17, às 11 horas, no auditório do HSA. As capacitações des-
tinam-se aos colaboradores do hospital. A médica intensivista, 
Joise Wottrich, responsável pelo Serviço de Controle de Infec-
ção Hospitalar do HSA (SCIH), vai realizar os treinamentos.

SUSPENSÃO DE ESTÁGIOS
Na ocasião também ficou definida a suspensão de visitas 

a pacientes internados na Instituição, assim como os estágios 
curriculares de alunos de cursos técnicos e de graduação da 
área da saúde. A suspensão é por tempo indeterminado. 

PRESENÇAS
A reunião teve a participação da vice-provedora, Iara For-

tes, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, 
Loi Roque Biacchi, o secretário municipal de Saúde, Luis Carlos 
Cavalheiro, a médica intensivista, Joise Wottrich, a gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira coordenadora 
do SCIH, Daniele Berwanger, e o assessor de direção, Fermino 
Zucoloto Batista.
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Christian Giovani Nicoletti - 13/03
Clarisa Stieler Marciano - 13/03
Idair dos Santos Machado - 13/03
Lidiane Tanise Cargnelutti - 14/03
Sendy R. Almeida Gatica - 14/03
Graziela Guancino Klidzio - 14/03
Luis André Bastos da Silva - 16/03
Neli Machado da Veiga - 16/03
Denise Beatriz de Moura - 18/03
Elenir Oliveira dos Santos - 18/03
Mayara dos Santos - 18/03
Joceli de F. de Oliveira da Silva - 19/03

N o domingo, 8, várias atividades foram desenvolvidas na 
Praça Pinheiro Machado, marcando as comemorações do 

Dia Internacional da Mulher. Dentre as atividades, “orientações 
sobre os cuidados da saúde com o Hospital Santo Ângelo e Lions 
Clube Santo Ângelo Tiaraju. A atividade contou com a presença 
do provedor Odorico Bessa Almeida, a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, e outros colaboradores da Casa de Saúde.

Programação do Dia Internacional da Mulher

Banco de Sangue

ANIVERSARIANTES

Abertura oficial da programação no HSA

Na sexta-feira, 6, teve abertura das comemorações do Dia 
Internacional da Mulher no auditório do HSA. Estiveram 
presentes o provedor Odorico Bessa Almeida e a esposa, Ma-
risa Almeida, o prefeito Jacques Barbosa e a primeira-dama, 
Juliana Barbosa, o vice-prefeito, Bruno Hesse, a esposa Lígia 
Hesse, o vereador Felippe Terra Grass (representando o Le-
gislativo), o diretor administrativo, Marcelo Borges, a gerente 
de enfermagem, Maristane Almeida, entre outros. Na aber-
tura, a vice-provedora do HSA e professora, Iara Fortes, mi-
nistrou palestra sobre “Empoderamento, a Força da Mulher”. 

Na manhã de quarta-feira, 11, a promo-
tora Paula Mohr, esteve no HSA participan-
do da solenidade de entrega do “Certificado 
Amigo do Hospital Santo Ângelo para a RGE”. 

Na oportunidade, acompanhada pelo provedor, Odo-
rico Bessa Almeida,  e o consultor hospitalar, Edemar Pau-
la da Costa, aproveitou para visitar as instalação do pré-
dio dos 58 leitos, onde funciona a Pediatria e a Unidade E.

Promotora visita Pediatria e Unidade E

Rotary promove 15º Jantar do Peixe

O Rotary Clu-
be Santo Ângelo 
Norte promove, 
neste sábado, 14, 
às 20h30min, 
o 15º Jantar do 
Peixe no Salão 
Paroquial. O car-
tão está sendo 
c o m e r c i a l i z a -
do ao preço de 
R$ 35 para adultos e R$ 15 para crianças, de 6 a 12 anos. 
O cardápio será peixe assado na grelha, peixe recheado ao for-
no, peixe frito, polenta frita e buffet com acompanhamentos.  
Os recursos obtidos serão repassados a entidades assisten-
ciais.


