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D esde o início da pandemia da Covid-19, equipes do 
Hospital Santo Ângelo atuam de forma incansável no 
enfrentamento de uma doença desconhecida. Médi-

cos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, profissio-
nais da sanificação, entre outros, que estão na linha de frente, são ver-
dadeiros super-hérois na luta permanente em defesa vida. 

Para o enfrentamento do novo coronavírus, os pro-
fissionais têm realizado uma série de treinamentos nes-
se período. A gerente de enfermagem, Maristane Almei-
da, salienta a importância das capacitações permanentes, 
seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. "São ações  que buscam 
a segurança dos profissionais e a qualidade assistencial dos pacientes."

Nossos heróis seguem firmes no combate à pandemia. O 
HSA presta uma homenagem aos profissionais de saúde que 
muitas vezes se afastam da família para cuidar de todos nós.

A Rádio Santo Ângelo apresentou, nesta sexta-feira, 19, o 
programa Roda Viva Especial em homenagem aos 89 anos do 
Hospital Santo Ângelo. O programa, apresentado por Luiz Ro-
que Kern, contou com a participação da provedora Iara Fortes,  
o diretor administrativo, Marcelo Borges, o prefeito Jacques 
Barbosa, o deputado estadual, Eduardo Loureiro e o jornalista 
Hogue Dorneles.

A provedora Iara Fortes lembrou o trabalho das lideranças 
que uniram esforços para a criação da Associação Hospital de 
Caridade Santo Ângelo e a contribuição das “Filhas do Sagra-
do Coração de Jesus”. A provedora também evidenciou o atual 
momento do hospital e destacou as ações de enfrentamento da 
Covid-19. 

Já o diretor administrativo, Marcelo Borges, falou dos de-
safios do HSA principalmente pela baixa remuneração dos ser-
viços prestados, devido aos valores da tabela do SUS estarem  
defasados e o trabalho para fazer frente às dificuldades.

Luiz Roque Kern entrevistando a provedora, Iara Fortes

Nossos super-heróis da saúde

Profissionais de saúde realizando atendimento de pacientes na UTI Covid-19

Hogue Dorneles, Eduardo Loureiro e Marcelo Borges
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Hospital Santo Ângelo

Equipe da UTI Neonatal faz treinamento

Profissionais efetuando treinamento

A o longo da sema-
na, a equipe de 
profissionais da 

UTI Neonatal realizou trei-
namentos sobre montagem e 
desmontagem de reanimador 
manual (Ambu). A atividade 
foi conduzida pelo represen-
tante da empresa Bio Care/
Copracil, Paulo Acker. 

A enfermeira coordena-
dora da unidade, Aline Rebe-
lato, diz que os profissionais 
fizeram treinamento para o 
manuseio correto do apare-
lho, que tem como função 
fazer a ventilização artificial. 
"O aparelho mantém o enri-
quecimento do oxigênio nos 
pulmões em pacientes com 
parada respiratória ou entu-

Juscelino Gonçalves, Iara Fortes e Isabel Cristina Mana Câmera

Alibem doa 200 quilos de carne suína, 
álcool gel e máscaras

O apoio de diferentes segmentos da comunidade e de 
empresas locais tem sido importante ao Hospital Santo Ân-
gelo no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Na quin-
ta-feira, 18, o frigorífico Alibem fez a doação de 200 quilos 
de carne suína, assim como 100 litros de álcool gel e 2 mil 
máscaras.

O repasse foi feito pelo membro do conselho adminis-
trativo, Juscelino Gonçalves, à provedora do HSA, Iara For-
tes. Também presente na entrega, a vice-provedora, Isabel 
Cristina Mana Câmera.

Na ocasião, a provedora agradeceu o gesto solidário da 
empresa e destacou o importante apoio que o frigorífico 
Alibem vem dando ao HSA, lembrando outros repasses de 
alimentos já efetuados.

"Que a vida seja repleta de bons e felizes 
momentos. Parabéns aos aniversariantes 
da semana!"

Diretoria do HSA

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Adriana dos S. da Silva 19/02 
Clarinda de F. Pasturiza dos Santos 19/02 
Samara Greinert dos Santos 19/02 
Asta May 20/02
Aline Pereira do Nascimen to 21/02 
Maria Olga Rontani 21/02 
Bruna Ribas Porto Klassmann 22/02 
Andréia Luciane Martins 23/02
Geneci A. Silva do Nascimento 23/02 
Jane Pedroso 23/02
Jaqueline da Silva 23/02 
Elisiane Marks 25/02
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bados que são transferidos."


