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Provedor do HSA quer fortalecer 

parcerias com o município   
 

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico Bessa 
Almeida, visitou na quarta-feira, 11, o novo prefeito de 
Santo Ângelo, Jacques Barbosa, e o vice-prefeito, Bruno 
Hesse. Também participaram do encontro o diretor 
administrativo do HSA, Sidnei Rugeri, e o diretor clínico 
Flávio Christensen.  

Na oportunidade, Odorico destacou a parceria entre 
o Hospital Santo Ângelo e a Prefeitura. O provedor falou 
sobre a obra de ampliação, assim como a revitalização no 
entorno do Hospital Santo Ângelo que prevê nova fachada e 
implantação de estacionamentos para ambulâncias. Na 
ocasião, o provedor ressaltou a importância que será o 
apoio da prefeitura nestes projetos.  

O prefeito Jacques Barbosa, por sua vez, frisou as 
ações que pretende implementar no município durante seu 
governo. O chefe do Executivo municipal salientou ainda 
que fortalecerá a parceria com o Hospital Santo Ângelo e 
vai apoiar o projeto de ampliação do HSA, assim como a 
obra de revitalização.  

No encontro também discutiu-se a realização de 
audiências em Brasília na busca da liberação de recursos 
para execução do projeto de ampliação orçado em R$ 28,9 
milhões. O projeto do HSA foi entregue em dezembro do 
ano passado ao Ministro da Saúde, Ricardo Barros, ao 
governador José Ivo Sartori, e ao secretário estadual de 
Saúde, João Gabardo dos Reis, durante encontro em Santa 
Rosa. Neste encontro estiveram presentes o ministro do 
Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e o 
deputado Darcísio Perondi. 

Banco de Leite Humano  

Na semana 

passada, a 

nutricionista Marília 

Sima dos Santos 

concedeu entrevista 

no programa Aldeia 

Global, da Rádio 

Sepé Tiaraju. Durante a conversa, com o apresentador 

João Bernardi, Marília explicou detalhes sobre a 

segunda etapa de funcionamento do Banco de Leite 

Humano que passou a receber mães, doadoras 

externas. 

Reunião de enfermagem discute 
padronização e diluição de 

medicamentos  

 
Na terça-feira, 10, aconteceu a primeira reunião 

mensal da enfermagem de 2017. A atividade foi 

coordenada pela 

enfermeira 

gestora do 

Hospital Santo 

Ângelo, Maristane 

Almeida. 

Primeiramente, a 

farmacêutica 

Adriana Mertin 

tratou da padronização e diluição de medicamentos 

pelos profissionais de enfermagem.   

 Na sequência foram tratados assuntos gerais 

referente às ações desenvolvidas pelo Corpo de 

Enfermagem. Na reunião mensal foi prestada uma 

homenagem às aniversariantes, as enfermeiras Andreia 

Bernardi, Sheila Steidl e Haide Brissow.  

Ambulatório de Feridas é 

destaque na RBS TV  

 
 
O Ambulatório de Feridas do Hospital Santo Ângelo 

foi destaque em reportagem veiculada na RBS TV Santa 
Rosa. A enfermeira coordenadora do Gepele/HSA, Daniele 
Lauxen da Rosa, falou sobre o trabalho desenvolvido no 
ambulatório que é uma referência regional. Os profissionais 
da emissora estiveram no dia 15 de dezembro fazendo as 
gravações no hospital. A equipe também conversou com a 
enfermeira gestora do HSA, Maristane Almeida.O link da 
reportagem pode ser visto no site 
www.hospitalsantoangelo.com. 



Comitiva de Roque Gonzales visita 
Hospital Santo Ângelo  

 
Uma comitiva de Roque Gonzales visitou a 

direção do Hospital Santo Ângelo, na quarta-feira, 11. O 
provedor Odorico Bessa Almeida e o diretor 
administrativo, Sidnei Rugeri, reuniram-se com a 
secretária de Saúde, Rejane Weiler, o secretário de 
Planejamento, Rodrigo Scheeren, o assessor jurídico, 
Fernando Machry, e o diretor de vigilância, Fúlvio 
Scheeren.  

 
Depois do encontro, a comitiva, acompanhada 

pelo diretor clínico do HSA, Flávio Christensen, e do 
assessor administrativo, Fermino Zucoloto Batista, pode 
conhecer as instalações da Casa de Saúde e o Centro 
de Infusões de Imunobiológicos que prestará serviços 
nas áreas de reumatologia e oncologia. 

Realizada reunião com equipes 
da Nutrição  

 
Aconteceu na quinta-feira, 12, no auditório do 

HSA, a reunião mensal com as equipes da Copa, 
Sondário e Lactário. A atividade foi coordenada pelas 
nutricionistas Fabiane Dalla Corte e Marília Sima dos 
Santos. Dentre os temas abordados esteve a questão da 
organização, limpeza e intervalo de 15 minutos.  

Também foi falado sobre a importância de uma 
boa comunicação com a Enfermagem, o Banco de Leite 
e outros setores da Casa de Saúde que reflete 

positivamente no 
resultado dos 
serviços; os 
protocolos novos; a 
segunda fase de 
funcionamento do 
Banco de Leite com 
o atendimento de 
mães doadoras 
externas; e o início 

da pasteurização do leite. 
 

Sintomas de dengue, zika e 
chikungunya 

Recentemente a enfermeira do SCIH, Daine Prestes, 
repassou orientações para equipes da Emergência, 
Acolhimento. Maternidade, UTI Adulto e Pediatria sobre os 
sintomas da dengue zika e chickungunya. Daine explicou 
detalhes de como identificar as diferenças dos sintomas dessas 
três doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti como 
mostra a tabela abaixo: 

 


