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Expediente

Avançam as obras externas 
de revitalização do HSA

As obras de revitalização que acontecem na 
parte externa do Hospital Santo Ângelo es-

tão avançando. Os investimentos possibilitarão a 
modernização das instalações, assim como melho-
rar o aspecto visual da Instituição, dentro dos pa-
drões arquitetônicos de grandes hospitais do país.

Um exemplo deste trabalho é a obra da fachada 
na rua Antônio Manoel, que além do reboco, prevê 
a colocação de pastilhas, a exemplo do que foi efe-

Hospital Santo Ângelo renovará 
convênio com a Unimed Missões

O Hospital Santo Ângelo e a Unimed Mis-
sões confi rmaram, na tarde de terça-feira, 9, 
a renovação de convênio que permite a conti-
nuidade dos serviços que a instituição vem de-
senvolvendo para a cooperativa de saúde. 

Antes da defi nição, o diretor administrati-
vo do Hospital Santo Ângelo, Marcelo Borges, 
reuniu-se com o gerente geral da Unimed Mis-
sões, Renato Velasques, visando acertar deta-
lhes e adequações para viabilizar a renovação. 

As tratativas vinham sendo feitas há mais de 
90 dias, devido à complexidade de diversos pon-
tos tratados no contrato de prestação de serviços.

tuado na obra 
da rua 15 de 
n o v e m b r o . 

A obra da 
rua Antônio 
Manoel iniciou 
em novembro 
e a previsão 
de conclusão 
é para março. 

Ao todo serão investidos R$ 500 mil, sendo parte 
dos recursos do Lions Clube Internacional e a ou-
tra do Lions Clube Santo Ângelo Centro, Lions Clu-
be Santo Ângelo Tiaraju e Lions Clube Universitário. 

A obra está sendo coordenada pelo 
Lions Clube Santo Ângelo Centro e a 
equipe da empresa Rocha Construarq. 

Na construção dos 58 leitos, por sua vez, na esquina 
das ruas 15 de Novembro e Bento Gonçalves, já está 
sendo feita a colocação do reboco e o enquadramento. 

Nesta etapa da obra o investimento é de R$ 
230 mil de um total previsto de R$ 2,3 milhões.

Reunião da UTI

Nessa semana aconteceu a reunião mensal da 
Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI).  O tra-
balho foi coordenado pela enfermeira gestora da 
unidade, Paula Queiroz. Na oportunidade, a en-
fermeira Valdecira Senger falou de faturamento 
de convênios. Na sequência a enfermeira Pau-
la repassou orientações  sobre úlceras de pres-
são e outros assuntos gerais da rotina da unidade. 



2

Anelise Lima de Almeida Vargas 12/01 
Leandro da Silva Santos 12/01 
Alex de Freitas Borchartt 13/01 
Guilherme Dutra Pinheiro 13/01 
Keli Aparecida Vieira Dias 13/01 
Luciana Rodrigues da Silva Bolla 13/01 
Izolete dos Santos Barbosa 14/01 
Analice Francisca Schwantz 15/01 
Anderson Bieger 15/01 
Cristiane do Nascimento 15/01 
Sergio Theobald 15/01 
Silvana de Fatima Barcellos 16/01 
Angelita Camargo Morais 17/01 
Sandra Cavalheiro Brites 17/01 
Jussara Fritz Severo 18/01 
Leticia Lombarde Lima 18/01 
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Banco de Sangue do HSA 
registra queda de estoque

Na terça-feira, 9, teve atividade do Programa de In-
tegração de Novos Colaboradores (PINC), coordenada 
pela psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes. 

Na abertura, o diretor do Hospital Santo Ângelo, 
Marcelo Borges, desejou as boas-vindas aos colabo-
radores. Depois, Ana Flores, do Departamento Pesso-
al, explicou detalhes sobre o funcionamento do setor. 

Na sequência a gestoria do Serviço de Controle de Infec-
ção Hospital, Daniele Berwanger, falou das ações de pre-
venção e combate às infecções hospitalares. Já o técnico 
de Segurança no Trabalho, André Blum, orientou sobre o 
uso de equipamentos de proteção individual e em seguida 
apresentou os diferentes setores do Hospital Santo Ângelo.

Programa de Integração 
Hospital Santo Ângelo

Na imprensa

A enfermeira Marta 
Perim Motta esteve, 
nesta sexta-feira, 12, 
na Rádio Sepé Tiaraju 
AM e na Maisnova 
FM,  falando sobre a 
queda dos estoques 
de sangue no Banco 
de Sangue do HSA.

Reduziram os estoques de sangue do Banco de 
Sangue do Hospital Santo Ângelo, principalmente 
dos tipos O positivo e O negativo. A informação é da 
gestora do Banco de Sangue do HSA, Marta Perim 
Motta. A enfermeira destaca a importância da doação 
de sangue e pede a colaboração da comunidade neste 
importante gesto solidário que pode salvar vidas.

Marta Salienta que é comum neste período a 
redução dos estoques, tendo em vista que muitos 
doadores voluntários viagem em férias. “A situação que 
estamos enfrentando é a mesma de outros bancos de 
sangue e hemocentros do Estado e do País”, explica. 

REQUISITOS
O doador precisar estar em bom estado de saúde e 

idade entre 16 a 69 anos de idade e pesar no mínimo 50 
quilos. No caso de menores de 16 e 17 anos, eles devem 
ir ao Banco de Sangue com o responsável legal para 
autorização do procedimento. Os doadores precisam se 
alimentar antes da doação, mas devem evitar produtos 
gordurosos. Também não deve fumar duas horas antes 
da doação e evitar ingestão de álcool por 24 horas.

Não pode doar sangue quem teve doença sexualmente 
transmissível; quem teve hepatite após 10 anos de 
idade; sintomas de gripe ou diarreia nos últimos sete 
dias; fez tatuagem nos últimos 12 meses; procedimentos 
odontológicos de 1 a 30 dias antes de doar; cirurgias de 
3 a 12 meses e conforme o procedimento poderá fi car 
defi nitivamente inapto; uso de determinados  medicamentos; 
e vacinas quatro semanas após a última dose. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
O Banco de Sangue, localizado na rua Antônio Manoel, 

funciona de segunda a sábado das 7 às 12h30min. 
Mais informações pelo telefone (55) 3313 2000.


