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O semanário

HOMENAGEM

A gestora do setor de Contabilidade do Hospital Santo 
Ângelo, Andréia Barz, recebeu homenagem especial da 
direção do HSA pelo aniversário, comemorado na sexta-
feira, 10 de novembro. Participaram da homenagem o pro-
vedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, do diretor técnico, 
Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem, Marista-
ne Almeida, e a equipe de colaborares do Hospital San-
to Ângelo. Na foto, Andréia Barz entre o diretor técnico, 
Loi Roque Biacchi, e o provedor Odorico Bessa Almeida.

Provedor: Odorico Bessa Almeida
Jornalista: Cristiano Devicari
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 2000

Expediente

Banco de Sangue e CNEC cadastram 
doadores no Brique da Praça

Equipe do 
B a n c o 

de Sangue do 
Hospital San-
to Ângelo e 
a c a d ê m i c o s 
do curso de 
B i o m e d i c i n a 
da CNEC San-
to Ângelo fi -

Novo coordenador regional 
de saúde visita o HSA

O novo coordenador regional de Saúde, Yuri Sommer Zabo-
lotsky, visitou a direção do Hospital Santo Ângelo, na manhã de 
quinta-feira, 16, acompanhado da Adjunta, Margarete Forlin.  

Yuri reuniu-se com o provedor do Hospital Santo Ângelo, 
Odorico Bessa Almeida, e com o diretor administrativo, Marcelo 
Borges. Na oportunidade explicou o trabalho que pretende de-
senvolver à frente da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Reunião com a RGE

No do-
mingo, 12 de 
n o v e m b r o , 
no Brique da 
Praça, cola-
boradores do 
Hospital San-
to Ângelo fi ze-
ram a entrega 
de folders 
e d u c a t i v o s 

Hospital promove atividade para 
lembrar o Dia Mundial do AVC 

sobre o Acidente Vascular Cerebral, a doença cerebral que 
mais mata no Brasil. A atividade foi desenvolvida pela gerente 
de enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira gestora do 
Pronto Atendimento, Haidê Brissow, e o enfermeiro responsá-
vel pelo serviço de Linhas de Cuidado com o AVC, Joel Bueno. 

O material distribuído para o público no Brique da Praça traz 
alguns fatores de risco para a doença como tabagismo, obe-
sidade, pressão alta, diabetes, problemas do coração, entre 
outros. Durante a entrega do folder, os profi ssionais de saúde 
salientaram a importância de uma ação rápida nos primeiros 
sintomas do AVC (paralisia no rosto, perda de força em um dos 
membros do corpo e difi culdade na fala) para acionar o servi-
ço do SAMU pelo 192. Também ressaltaram a importância de 
uma dieta saudável e balanceada, atividade física e controle 
da pressão arterial como forma de reduzir os riscos de AVC.

A ação desenvolvida pelo Hospital Santo Ângelo no Brique 
da Praça buscou marcar o Dia Mundial de Combate ao Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC), ocorrido no dia 29 de outubro. 

zeram o cadastramento de voluntários para doação de 
sangue, durante o Brique da Praça, no domingo, 12. Na 
oportunidade também teve a verifi cação da tipagem sanguí-
nea, a distribuição de folders educativos  e a participação 
do Palhaço Leleco (personagem do técnico de Segurança 
no trabalho, Marcelo Padilha) do Projeto Dr. Palhaço. 

A atividade mar-
cou o Dia Nacional 
do Doador Voluntá-
rio de Sangue, co-
memorado no dia 
25 de novembro.

A enfermeira ges-
tora do Banco de 
Sangue, Marta Perim Motta, destaca que esse cadastro feito 
em parceria com o curso de Biomedicina possibilitará mais 
efi ciência no momento da busca e contato com doadores e 
até mesmo na gestão das bolsas de sangue pelo aplicativo 
desenvolvido pela CNEC Santo Ângelo, o “Conexão Vida”.

O Conexão Vida é um aplicativo feito pelo curso de Bio-
medicina em parceria com o curso de Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas da CNEC Santo Ângelo. A professora 
do curso de Biomedicina, Bruna Comparsi, e a acadêmica 
Caroline Dornelles explicam que a ideia do aplicativo surgiu 
devido aos frequentes contatos do Banco de Sangue com 
o curso para encaminhar candidatos à doação de sangue. 

No dia 26 de novembro, às 9 horas, no Brique da Praça, acontece 
o 1º Encontro dos Pequenos Guerreiros da UTI Neonatal  do HSA.
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Amaralina Taborda Ferreira 17/11 
Leonardo da Silva Brum 18/11
Aline Ferreira do Nascimento 19/11
Fabio Junior de Moura 19/11 
Jane Moreira Cardoso 19/11
Luciara Soares da Silva 19/11
Ivonete A. Trindade Moizinho 21/11
Juciane Aparecida da Silva 22/11
Mirtes Elisiane Dinon Segatto 23/11 
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Sanifi cação Setor de Recepção

No dia 30 
de outubro foi 
realizada reu-
nião do setor 
de Recepção. 
A atividade 
foi conduzida 
pela gesto-
ra do setor, 
Elda Gomes.

Na ocasião foram abordados os seguintes temas: aten-
dimento ao público e assuntos gerais do setor. Também 
teve a participação do Sesmt, através do técnico de Segu-
rança do Trabalho, Marcelo Padilha, que falou sobre ates-
tados médicos, descarte de resíduos, uso de equipamen-
tos de proteção individual (EPIs) e acidentes de trabalho. 

Reunião da CIPA
A c o n t e -

ceu no dia 7 
de novem-
bro a reu-
nião mensal 
da CIPA. 
A ativida-

A gestora do 
setor de 

Sanifi cação, Mir-
tes Segatto, co-
ordenou reunião 
no dia 13 de no-
vembro. Durante 
a atividade, a es-
tagiária de Psi-
cologia Organizacional do Trabalho, Bruna Oliveira dos Santos, 
desenvolveu atividade de Educação Continuada. Depois, Mirtes 
tratou outros assuntos com a equipe como controle de custo e 
uso correto dos materiais e produtos, escala e ponto. Também foi 
falada sobre a festa de fi nal de ano do setor que será realizada 
no dia 9 de dezembro no Sindicato do professores municipais.

UTI Neonatal

Central de Materiais Esterilizados

No dia 10 de novembro 
teve a reunião da equipe 
da Central de Materiais 
Esterelizados (CME). O 
trabalho foi coordenado 
pela gestora do setor, a 
enfermeira Camila dos 
Santos. Dentre os as-
suntos, rotinas, o uso de 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs), redução 
de custos e uso efi ciente 
dos materiais utilizados no 
CME. A atividade contou 
com a participação dos 
técnicos de Segurança do 

12º Ovelhaço Campeiro
No domingo, 19, às 12h30min, 

no salão paroquial da Catedral, 
acontecerá o 12º Ovelhaço Cam-
peiro, promovido pelo Rotary 
Clube Santo Ângelo Norte. Os 
recursos obtidos com a venda de 
cartões serão destinados para la-
res assistenciais de Santo Ângelo. 

O cardápio terá pratos típi-
cos variados com churrasco e ensopado de carne de ove-
lha, carreteiro de carne de gado, arroz e saladas diversas. 

Os cartões estão sendo comercializados ao preço 
de R$ 30 para adulto e R$ 18, crianças de 6 a 13 anos.

Na terça-feira, 14, 
aconteceu a reunião 
mensal da UTI Neo-
natal coordenada pela 
enfermeira gestora do 
setor, Aline Rebelato.  
Durante a atividade, as 

Começa, na segunda-feira, 20, o 22º Curso de Casal 
Gestante do HSA. Ao todo serão cinco encontros que te-
rão palestras com médico, enfermeiros, psicóloga, fi sio-
terapeuta, fonoaudióloga e nutricionista. Na abertura, o 
médico Edilson Burmann explicará as diferenças entre 
os partos (cesárea, vaginal-instrumentado), higiene ge-
ral das gestantes, assim como os cuidados no puerpério. 
Enquanto a fonoaudióloga Débora Schmidt vai apresen-
tar os aspectos da fonoaudiologia para o recém-nas-
cido. As atividades prosseguem até  a sexta-feira, 24. 

22º Curso de Casal Gestante

de foi conduzida pelo técnicos de Segurança do Tra-
balho, Marcelo Padilha e André Blum,  juntamente 
com a enfermeira do Trabalho, Eduarda Perim Motta.

Dentre os assuntos tratados, ações de prevenção 
de acidentes de trabalho, registros, o checklist feitos 
pelos cipeiros dos setores relacionados à seguran-
ça no trabalho, procedimentos e orientações gerais. 

técnicas de enfermagem Luana Fischer e Gislaine Salvieri de-
senvolveram trabalho de Educação Permanente. Elas apre-
sentaram o tema “Cuidados de Enfermagem – UTI Neonatal”. 

Também teve a dinâmica “Nó Humano” desenvolvido 
por Dieine Oliveira, estagiária de Psicologia Organizacional 
do Trabalho. Na sequência Aline Revelato tratou de assun-
tos relacionados ao 1º Encontro dos Pequenos Guerrei-
ros da UTI Neonatal do HSA, no dia 26 de novembro, no 
Brique da Praça, assim como assuntos de rotina do setor 
e da confraternização do grupo no dia 16 de dezembro.

Trabalho, André Blum e Marcelo 
Padiha que integram o SESMT.

Também foi falado no encontro 
da confraternização do setor no 
dia 8 de dezembro, no Sindicato 
dos Empregados em Estabeleci-
mentos de Serviços de Saúde.


