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O semanário

BRIGADA DE EMERGÊNCIA

Um simulado de primeiros socorros foi realiza-
do durante treinamento, na quarta-feira, 6, pela Bri-
gada de Emergência do Hospital Santo Ângelo. 

O treinamento foi desenvolvido pelo técnico de en-
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Expediente

Festa de Final de Ano da AFUHSA e do HSA

Reunião com a RGE

Avança obra de revitalização do HSA

Representan-
tes dos Lions 
Clubes locais e 
da diretoria es-
tiveram, nessa 
semana, ava-
liando a obra de 
acessibilidade e 
revitalização do 
Hospital Santo 
Ângelo, na rua 

Um bom público participou, no sábado, 2, da 
tradicional Festa de Final de Ano da AFUH-

SA e do Hospital Santo Ângelo, no GDF Os Farrou-
pilhas. A atividade reuniu colaboradores e familiares.

Na abertura, a presidente da AFUHSA, Herondina dos 
Santos, observou que 2017 foi um ano de alegrias, lutas e 
realizações que fazem refl etir sobre os acontecimentos do 
dia a dia. “Concluímos que tivemos um saldo de crescimen-
to e aprendizado. Desejamos a todos os funcionários boas 
festas e que 2018 seja repleto de realizações”, ressaltou.

Antônio Manoel. Acompanharam os trabalhos o provedor 
Odorico Bessa Almeida, a vice-provedora e coordenadora 
do projeto, Iara Fortes, o diretor administrativo, Marcelo Bor-
ges, o integrante do Lions Clube Santo Ângelo Centro, Flá-
vio Santos, o encarregado da obra, Roger Frees, a arquiteta 
Fátima Frees, assim como a gerente de enfermagem, Ma-
ristane Almeida, e o assessor de direção, Fermino Zucoloto 
Batista (que integram o Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju). 

Até o momento foi feita a parte estrutural e conclu-
ído o contrapiso da obra. Os clubes de serviços lo-
cais farão o fechamento do primeiro relatório situa-
cional da obra. Os dados serão repassados ao Lions 
Clube Internacional que fi nanciou os recursos para o projeto.

fermagem do Samu, Vil-
son Rocha, e o condutor de 
veículo, Miguel Ballentier.

Na ocasião teve prestação 
de socorro para uma “víti-
ma” de queda de telhado.

 Os integrantes da Brigada 
de Emergência colocaram em 
prática técnicas de imobiliza-
ção e de como abordar a víti-
ma com a segurança da cena. 

O provedor Odo-
rico Bessa Almeida, 
por sua vez, salien-
tou que o Hospital 
Santo Ângelo esta 
entre as maiores em-
presas da cidade e 
trabalha com o que 
há de mais importan-
te: a proteção da vida das pessoas. “O ano de 2017 foi 
um ano marcado por conquistas e desafi os e projeta-
mos para 2018 a ampliação de nossos serviços. Hoje, 
o hospital atende 25 municípios e uma população de 
300 mil habitantes. Quando colocarmos em funciona-
mento os novos serviços iremos ampliar nossa área de 
atuação, ampliando o número de municípios”, frisou.

Na solenidade também aconteceram as manigestações 
da vice-provedora do HSA, Iara Fortes, do vice-prefeito, Bru-
no Hesse, e da gerente de enfermagem, Maristane Almeida.

JANTAR E BAILE
Após as manifestações teve jantar com cardápio va-

riado. Em seguida, sorteio de brindes aos associados 
da AFUHSA e baile com animação da Banda Baile.Com. 
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Edson Soares dos Reis 08/12
Florence de O. Assis Lavorato 
da Rocha 08/12 
Zaqueu dos Santos 08/12 
Rockssana Sulzbach da Rosa 09/12 
Diogo Rodolfo Balbinot 10/12 
Eloa Soares dos Reis 10/12 
Susana de Campos do Carmo 10/12 
Adriana Cristina Mertin 11/12 
Isadora Moreira Reinaldo 11/12 
Lucas Gabriel Almeida Ramos 11/12 
Ana Paula de Oliveira Anessi 12/12 
Arlete Barbosa Furtado 12/12 
Oneide da Rosa Maciel 12/12 
Tamires Gonçalves de Oliveira 13/12 

ANIVERSARIANTES
Lions Clube Universitário faz doação 
de livros à Unidade de Saúde Mental

O Lions Clu-
be Santo Ân-
gelo Univer-
sitário fez, na 
quinta-feira, 7, 
a entrega de li-
vros à Unidade 
de Saúde Men-
tal do Hospital 
Santo Ângelo. 
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Campanha de Higienização 
das Mãos na UTI Adulto

Reunião de enfermagem

O vídeo motivacional “Praticando o desapego”, de 
Fernando Pessoa, marcou, na quinta-feira, 7, a aber-
tura da reunião mensal de enfermagem, coordena-
da pela gerente de enfermagem, Maristane Almeida. 

Na sequência falou-se sobre temas como a audito-
ria de contas e assuntos gerais das rotinas de enferma-
gem nas diferentes unidades do Hospital Santo Ângelo.

ATIVIDADE DA CIPA
O presidente 

da CIPA, Otá-
vio Possebom, 
coordenou, na 
terça-feira, 5, 
a reunião men-
sal que tratou 
dos registros e 
ações de pre-

Aconteceu na quarta-feira, 6, o início da Campanha de 
Higienização das Mãos na UTI Adulto. O lançamento foi 

feito pela médica responsável técnica da unidade e pela Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar, Joise Wotrrich, e a enfermeira 
coordenadora do (SCIH), Daniele Berwanger, com a participação 
da enfermeira Paula Queiroz, as técnicas de enfermagem, Carine 
do Nascimento, Alexandra da Costa, Jussara Mendonça e Viviane 
da Silva, e as secretárias Grasiela Lisott e Giovana Cassol.

O objetivo da campanha é avaliar a taxa de consumo 
de álcool gel/espuma higienizadora e sabonete líquido em 
todos os setores do hospital. A meta é reduzir os riscos 
de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS). 

Nesta campanha a unidade recebe recipientes com balas e 
lembretes para higienização das mãos. A unidade que apresentar 
a melhor a média de consumo do álcool gel será premiada. 

Projeto Árvore Irmã

Na semana passada, a presidente do Lions Clube Santo 
Ângelo Centro, Maria de Lourdes Pereira, fez o repasse de 
muda de árvore para o casal Tailene Ely e Gustavo Cardo-
so - pais da pequena Theodora Ely Reisdorfer Cardoso. A 
muda foi entregue dentro do projeto “Árvore Irmã”, desenvol-
vido pelo Lions Clube Santo Ângelo Centro em parceria com 
a Maternidade do Hospital Santo Ângelo.

Maria de Lourdes explica que a muda de árvore nativa 
é repassada aos pais no momento da alta do recém-nas-
cido. “As plantas são obtidas junto a Arfom e fl oriculturas 
da cidade. Elas são deixadas na Maternidade do HSA sob 
a supervisão da enfermeira gestora do setor, Mariéli Brum 
Munaretto, responsável pela distribuição das palntas aos 
pais dos recém-nascidos”, conta.

venção de acidentes de trabalho.  Na ocasião foi apre-
sentado levantamento das estatísticas referente a 2017 
para um comparativo com 2016. Também foram tratados 
outros assuntos gerais da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes de Trabalho.  Participaram, ainda, da 
atividade a vice-presidente da CIPA, Luci Alves, a enfer-
meira do Trabalho, Eduarda Perim Motta, e os técnicos de 
Segurança no Trabalho, André Blum e Marcelo Padilha.

O repasse foi feito pelas representantes do clube de 
serviço, Tânia Bueno e Alice Brandão. A entrega foi 
feita para a enfermeira gestora da unidade, Cristina 
Taborda. Presentes na doação as técnicas de enfer-
magem, Andrea dos Santos e Gabriela dos Santos.


