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Expediente

Hospital Santo Ângelo registra 
1.369 nascimentos em 2017

O H o s -
p i t a l 

Santo Ânge-
lo registrou 
em 2017 o 
n a s c i m e n -
to de 1.369 
bebês. Da-
dos repas-
sados pela 
Matern ida-
de mostram 

HSA começa organizar programação 
de aniversário dos 86 anos

O Hospital Santo Ângelo estará completan-
do 86 anos no dia 4 de fevereiro. Para marcar essa 
data a direção do HSA, juntamente com colabora-
dores, começou a planejar a programação em co-
memoração ao aniversário da Instituição de Saúde. 

Na terça-feira, 16, aconteceu reunião para tratar 
do assunto com a participação do provedor do HSA, 
Odorico Bessa Almeida, a vice-provedora, Iara For-
tes, o diretor administrativo, Marcelo Borges, a ge-
rente de enfermagem, Maristane Almeida, o asses-
sor de direção, Fermino Zucoloto Batista, a presidente 
da AFUHSA, Herondina dos Santos, assim como das 
colaboradoras Letiani Assis e Marilene da Costa.

Conforme os organizadores da programação em come-
moração ao aniversário da Casa de Saúde haverá missa 
especial de homenagem, às 9 horas, na Catedral Angelopo-
litana e também serão desenvolvidas atividades alusivas à 
data na Praça Leônidas Ribas, durante o Brique da Praça.

de nascimentos na 
Instituição de Saú-
de. Os dados mos-
tram que o mês de 
maio teve o maior 
registro de nasci-
mentos com 138 
bebês. Já o mês de 
outubro teve o me-
nor número com 87 
nascimentos.

A Maternidade do Hospital Santo Ângelo con-
ta com serviços de apoio como a UTI Neonatal e o 
Banco de Leite Humano, e o Centro Obstétrico que 
dá suporte às equipes de Urgência e Emergência.

Em paralelo a estrutura para o atendimento, o Hospital 
Santo Ângelo desenvolve atividades educativas e repassa 
orientações para a saúde das futuras mães e dos bebês. 

Um exemplo disso é o curso Casal Ges-
tante que no ano passado teve três edições. 

ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL
A médica coordenadora da Maternidade Minglan 

Roratto salienta a importância de as gestantes reali-
zarem o exame pré-natal como forma de promover um 
desfecho favorável para a gestante e saúde do bebê. 

Lavanderia e Costura

Aconteceu na quarta-feira, 17, a reunião mensal 
com as equipes de Lavanderia e Costura. A gesto-
ra do setor, Mirtes Segatto, coordenou os trabalhos.

Na ocasião ela repassou orientações sobre o ponto, 
horários de intervalos, exames  periódicos  pelo Sesmt, 
assim como a dinâmica do processo de trabalho geral do 
setor.  Também foram discutidas ações para a redução de 
custos sem perder a efi ciência e qualidade dos serviços.

que nasceram 718 meninos e 651 meninas. As gestan-
tes atendidas na instituição são provenientes de San-
to Ângelo e municípios que integram a área de abran-
gência da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde.

A enfermeira gestora da Maternidade, Mariéli Brum Muna-
retto, explica que desse total de recém-nascidos atendidos 
pelo HSA, 96 bebês foram encaminhados para atendimen-
to especializado na UTI Neonatal.Outro número apresen-
tado pela enfermeira Mariéli refere-se ao registro mensal 
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Leticia Lombarde Lima 18/01 
Eunice Martins Duarte 19/01 
Sonia Teresinha Bastos 19/01 
Sebastiao da Silva Albano 20/01 
Lilian Cardoso da Silva Soares 21/01 
Carine Bueno Fernandes 22/01 
Carine da Silva Maciel 22/01 
Cristiane R. do Nascimento 23/01 
Claudia de Moraes Colisse da Rosa 24/01 
Maria de Fátima da Silva 24/01 
Nelson Machado Barcellos 24/01 
Otavio Francisco Possebom 24/01 
Jorge Andre Tavares 25/01 
Juliana Graciele Simas 25/01 
Patricia Augusti 25/01 

ANIVERSARIANTES
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UTI Adulto vence Campanha 
de Higienização das Mãos 2017

Campanha Janeiro Branco 
Hospital Santo Ângelo

A U T I 
A d u l t o 

foi a unidade 
vencedora da 
Campanha de 
Higienização 
das Mãos 
2017. Como 
premiação os 
i n t eg ran tes 
part ic iparão 
de rodízio de 

A equipe técnica do Hospital Santo Ângelo vai 
realizar atividade, na quinta-feira, 25, com um grupo 
de conscientização sobre a importância da Campanha  
Janeiro Branco. A médica psiquiatra responsável 
técnica da Unidade de Saúde Mental, Mabel Konzen, 
explica que a atividade será às 16 horas no auditório 
do HSA e as pessoas interessadas podem participar.

Mabel Konzen explica que o Janeiro Branco é uma 
campanha que começou no Brasil em 2014 e que tem 
como objetivo mobilizar a sociedade para ações voltadas 
à saúde mental. A campanha trabalha abordagens deste 
tema de uma maneira em que as pessoas possam encarar 
o cuidado em saúde mental como uma necessidade, por 
meio de ações preventivas de forma tão natural quanto os 
cuidados com a saúde física. O mês de janeiro foi escolhido 
por ser o primeiro do ano e a cor branca é em consonância 
com a ideia de recomeço, a página inicial, possibilidade 
de repensar nossas vidas, atitudes e sentimentos.

Outro objetivo da campanha é quebrar e desconstruir a 
ideia de que o tratamento (ou acompanhamento) psíquico 
é “coisa pra louco” ou para quem “perdeu o controle”. Ela 
mostra que quem busca ajuda quer justamente manter o 
controle, fi car bem, mais funcional e estabilizado. “Quando 
nos sentimos incomodados, angustiados, preocupados, 
ou temos sintomas físicos não explicados por doenças 
orgânicas; todo o nosso rendimento é comprometido, tanto 
na esfera pessoal quanto profi ssional”, salienta a médica.

Konzen explica que as práticas que favorecem o bem estar 
psíquico, como acompanhamento psiquiátrico, psicológico, 
grupos e terapias alternativas podem e devem ser usadas 
e incorporadas na vida diária de toda a comunidade. 

Banco de Sangue 

A coleta de sangue no Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo funciona de segunda 
a sábado, das 7 às 12h30min. Mais informa-
ções pelo telefone (55) 3313 2000 

pizza na Pizzaria Don Augusto, na noite do dia 25 de janeiro. 
A campanha começou em junho do ano passado na 

Unidade D. Na ocasião, os organizadores divulgaram que 
a unidade com maior consumo de álcool gel, espuma 
higienizadora e sabonete líquido seria a vencedora.

Dentre os objetivos da campanha, a sensibilização e 
a conscientização dos profi ssionais de saúde sobre a 
importância da higienização das mãos para o controle das 
IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde). 

Durante a campanha foram realizadas visitas 
às unidades de internação, visando mobilizar as 
equipes para a correta higienização das mãos, 
promovendo assim a segurança e a qualidade 
assistencial no tratamento dos pacientes internados

“Essas boas práticas relacionadas à assistência 
resultaram na  redução da mortalidade  e a 
diminuição de custos associados ao tratamento 
dos pacientes”, destaca a médica Joise Wottrich.

Conforme a avaliação do Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar, o objetivo principal da campanha 
foi alcançado e os profi ssionais tiveram um excelente 
desempenho e comprometimento. “A Campanha de 
Higienização das Mãos teve um papel fundamental na 
redução da Taxa de Infecção Hospitalar, que em 2016  
foi  de 4,6% e passou para 2,8% em 2017”, diz Joise. 

A médica Joise Wottrich é responsável técnica da UTI 
Adulto e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e  
Daniele Berwanger é a enfermeira coordenadora do SCIH.

No mês de fevereiro será feito lançamento da 
Campanha de Higienização das Mãos de 2018. Em 
breve, serão divulgados mais detalhes desta nova edição.


