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Maternidade registra 1.330 nascimentos em 2020
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Recém-nascido recebendo atendimento na Maternidade

O Hospital Santo Ângelo registrou em 2020 um 
total de 1.330 nascimentos. Os números apre-
sentados pela Maternidade mostram que foram 

690 meninos e 640 meninas. As gestantes atendidas no HSA 
foram provenientes não aprenas de Santo Ângelo, mas dos 
municípios que fazem parte da 12ª Coordenadoria Regional 
de Saúde.

A enfermeira coordenadora da Maternidade, Ma-
riéli Brum Munaretto, conta que janeiro foi o mês com 
mais nascimentos, 129 no total.  Enquanto setembro 
teve o registro do menor número de nascimentos (98).   
Janeiro também se destacou com maior número de nascimen-
to de meninas (72), assim como de gemelares, um total de seis 
bebês (3 meninas e 3 meninos).

Já os meses de março, abril e agosto foram destaque com o 
maior número de nascimento de meninos, 61 bebês cada. Ao 
longo do ano também foram registrados 910 partos cesáreos e 
403 partos normal.

HSA realiza testes e reforça
 protocolos de segurança

O Hospital 
Santo Ângelo se-
gue realizando 
testes e reforçan-
do protocolos de 
segurança. Até o 
momento foram 
realizados 2.697 
testes da Covid-19 
com os colabora-
dores. 

Desse núme-
ro, 2.562 são nega-
tivos (95%) e 135 
positivos (5%). 
Do total de ca-
sos confirmados 
, 100% já  foram 
recuperados e há 3 casos suspeitos. 

Além disso, desde o dia 1º de junho de 2020, equipes re-
alizam aferição de temperatura corporal dos colaboradores e 
familiares de pacientes nos acessos do hospital. 

O trabalho é supervisionado pelo diretor administrativo 
do HSA, Marcelo Borges, e o médico do trabalho, Darci Ker-
cher Junior, com o suporte técnico do Sesmt.

Aferição de temperatura no HSA

Unidade
Minglan Manfro Rorato é a médica responsável téc-

nica da Maternidade. A unidade conta com serviços de 
apoio da UTI Neonatal e do Banco de Leite Humano. 

O Centro Obstétrico, por sua vez, dá suporte às equi-
pes de Urgência e Emergência. 

Além da estrutura de atendimento, o Hospital San-
to Ângelo desenvolve atividades educativas e repassa 
orientações à saúde das futuras mães e dos bebês. 

Uma das ações nesse sentido é o Curso Casal Gestan-
te, que já teve várias edições desde sua criação. O curso 
foi viabilizado pelo projeto Crescer, através do trabalho 
da gerente de enfermagem, Maristane Almeida, e sua 
equipe.

Reunião da CIPA
Na sexta-feira, 15, 

teve a reunião mensal 
da Comissão Interna de 
Prevenção de Aciden-
tes. A atividade foi con-
duzida pelo presidente 
da CIPA, Eduardo Rit-
ter.

No encontro foram repassadas orientações e avaliados os 
registros de acidentes de trabalho do mês de dezembro.
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Analice Francisca Schwantz  15/01
Anderson Bieger  15/01
Sérgio Theobald 15/01
Silvana de Fátima Barcellos 16/01 
Angelita Camargo Morais 17/01 
Sandra Cavalheiro Brites  17/01
Amanda Luft  18/01 
Jussara Fritz Severo 18/01 
Letícia Lombarde Lima 18/01 
Eunice Martins Duarte 19/01 

ANIVERSARIANTES

AGRADECIMENTO

Laboratório de Análises Clínicas realiza
mais de 27 mil exames mensais 

O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Santo 
Ângelo realiza mais de 27 mil exames mensais.

A equipe tem 21 profissionais: um bioquímico, 
três biomédicos, técnicos de enfermagem, auxiliares de laborató-
rio e três secretárias.

O serviço conta com equipamentos como o BS 300 para testes 
bioquímicos; o ABX Pentra 60 para hemogramas; e o Fibrintimer 
destinado a testes de coagulação.

Além disso, o laboratório possui um aparelho chamado venos-
cópio para visualizar veias em até 5 milímitros de profundidade, 
garantindo mais segurança e qualidade na coleta das amostras.

No laboratório são feitas análises clínicas bioquímicas, micro-
biológicas, imunologia, urianálise, hematologia, gasometria e co-
agulação. 

ATENDIMENTO
O atendimento externo é de segunda a sexta-feira, das 7h15min 

às 12 horas e das 13h30min às 17horas. O atendimento interno é 
permanente, 24 horas.

Setor de Compras

O Setor de 
Compras do HSA 
recebe visitas virtu-
ais e mantém conta-
tos com fabricantes 
e distribuidores de 
insumos hospita-
lares pela internet. 
São ações que utili-
zam novas platafor-
mas tecnológicas da 
atualidade.

Na foto, à direi-
ta, o gestor de com-
pras do HSA, Paulo 
Carvalho, a analista 
de compras, Grei-
ce Paz, e acima à 
esquerda, Dairton 
- representante co-
mercial.

Profissional avaliando amostras no laboratório


