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Após 31 dias, paciente Covid-19 
de São Luiz Gonzaga deixa UTI

N a quarta-feira, 3 de junho, Paulo Rogério Boe-
no de Moura, de 43 anos, deixou a Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Ângelo. Na 
despedida recebeu homenagem da direção e da equipe de 
profissionais do HSA.

Em um momento de emoção, Paulo pode rever a es-
posa, Sandra Antunes, após 31 dias internado. Na home-
nagem, Sandra agradeceu o carinho e a dedicação dos 
profissionais. 

Ela também lembrou as orações da família para supe-
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Live Solidária 

O diretor ad-
ministrativo, Mar-
celo Borges, rece-
beu, na manhã de 
segunda-feira, 1º 
de junho, do DJ 
Ganan, as doações 
obtidas na Live 
Solidária. 

Foram arre-
cadados recursos 
e alimentos não perecíveis para o Hospital Santo Ângelo e o 
Hospital de Porto Xavier durante a live realizada no dia 9 de 
maio. O DJ repassou R$ 350 e outros donativos.

rar os momentos 
difíceis devido à 
doença do mari-
do. 

O paciente foi 
transferido para 
unidade de in-
ternação, dando 
continuidade ao 
seu tratamento.

Reunião de enfermagem

A gerente de enfermagem, Maristane Almeida, co-
ordenou, na quarta-feira, 3, a reunião de enfermagem.

No encontro avaliou-se o trabalho realizado até o 
momento, assim como teve a revisão dos fluxos e es-
tabelecidas novas adequações de rotina neste periodo.

VITÓRIA DA VIDA
A médica intensivista e responsável técnica da UTI 

Adulto, Joise Wottrich, recorda o grave estado de saúde do 
paciente ao chegar no HSA. 

“Nestes 31 dias internado, o paciente ficou por 24 dias 
na ventilação mecânica. Foram momentos muito instá-
veis pela gravidade do caso. Lutamos contra o medo e as 
incertezas. Acredito que a fé e a esperança da esposa que 
permaneceu forte e confiante em nosso trabalho foram 
importantes. Sem dúvida foi uma vitória de todos, de nos-
sos profissionais que atuam na linha de frente no enfren-
tamento da Covid-19, que muitas vezes, deixam de lado o 
convívio pessoal para se dedicar a essa missão em salvar 
vidas”, diz Joise.
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Joceara Taise de Jesus 05/06 
Elisiane Nascimento Wotrisch 06/06 
Joceline de Arruda Mendes 06/06 
Jaqueline M. da Silva Maciel 08/06 
Maristela Aparecida Bagatini 08/06 
Patricia Silva dos Santos 08/06 
Silvia Luciana Hanke 09/06 
Asmin Avila Paz 09/06 
Cristiano Devicari 10/06 
Dhiovana do Canto Martins 10/06 
Cristiano Marafiga Cordeiro 11/06 
Juliana Mousquer de Oliveira 11/06 
Naira Luciane Pavão 11/06 

ANIVERSARIANTES

Treinamento com novos colaboradores

A enfermei-
ra Daiane 

Prestes repassou, 
na sexta-feira, 27 
de abril, orientações 
aos novos colabora-
dores das unidades 
A e G. 

A enfermeira 

A Coordenação Estadual 
de Enfermagem e Núcleo de 
Educação em Urgência (NEU), 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) Es-
tadual, realizou na sexta-feira, 
29 de abril, a 1ª Webconferên-
cia Covid-19 no atendimento 
pré-hospitalar. O coordena-

Samu Estadual realiza webconferência

coordenadora da unidade G falou sobre medidas de precaução de 
contato, gotículas de aerossóis, e cuidados com pacientes suspeitos 
ou confirmados de Covid-19.

dor de enfermagem do Samu 
do HSA, Alex Martins Antu-
nes, participou da atividade, 
conduzida pela coordenadora 
Estadual de Urgências e Emer-
gências, Marly Moraes Lima.

A atividade contou com a participação dos responsáveis 
técnicos das bases do Samu-RS de 124 municípios. 

Na oportunidade foram apresentadas atualizações e for-
mulações dos protocolos de atendimento do Samu aos pa-
cientes suspeitos ou confirmados da Covid-19, antes de se-
rem encaminhados aos hospitais, e, ainda, evidenciados  os 
indicadores de qualidade do Samu Estadual, além de ques-
tões gerenciais relacionadas à Política das Urgências. 
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