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Expediente

Hospital recebe recursos do 
Troco Amigo Panvel 

O Hospital 
Santo Ângelo 
recebeu, na ter-
ça-feira, 23, R$ 
14.876,00 do 
projeto Troco 
Amigo Panvel. 
O repasse foi 
feito pelos inte-

Unidade de Saúde Mental promove 
atividade do Janeiro Branco

Uma equipe de profi ssionais do Hospital Santo Ângelo 
desenvolveu atividade de conscientização dentro da 
campanha “Janeiro Branco” que busca mobilizar a 
sociedade para ações direcionadas à saúde mental. 

A atividade contou com a participação da médica 
responsável pela Unidade de Saúde Mental, Mabel 
Konzen, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, 
a enfermeira coordenadora da unidade,Cristina 
Taborda, a psicóloga Carine Bueno Fernandes, e 
a assistente social, Priscila Dekeper dos Santos. 

Na ocasião foi explicado o objetivo da campanha, assim 
como destacada a importância do cuidar da saúde mental. 

REUNIÃO DE ENFERMAGEM

Aconteceu, na segunda-feira, 
22, a reunião mensal de enfer-
magem. A gerente de enferma-
gem do HSA, Maristane Almei-
da, coordenou os trabalhos. 
Dentre os assuntos tratados no 
encontro o Centro de Custo, o 
registro do ponto, a sistemati-
zação dos serviços de enferma-
gem e outros assuntos gerais.

Diversas situações 
que causam 
sofrimento psicológico  
foram apresentadas  
durante a atividade.

Também foi falado 
sobre a defi nição 
da Organização 
Mundial da Saúde 
que estabelece a 
saúde como um 
estado de equilíbrio 
e completo do bem-estar físico, mental e social; e  
demonstrado os tipos de ações para atingir essa meta.

No encontro teve uma dinâmica de grupo que 
trabalhou aspectos como o propósito da vida 
do  indivíduo; as emoções e os sentimentos; os 
pensamentos; e o compromisso frente às difi culdades.

grantes da Panvel ao provedor do HSA, Odorico Bessa 
Almeida. Na entrega estiveram presentes o diretor ad-
ministrativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Ro-
que Biacchi, o assessor de direção, Fermino Zucoloto 
Batista, o gerente regional da Panvel Farmácias, Ga-
vilã Abott, o coordenador regional, Jeferson Perussat-
to, a gerente da loja 88, Lurislane Pieper Pinto, a sub-
gerente da loja 66, Maristela Soares, a consultora de 
beleza, Eliane Nascimento, e a caixa Arlete Kaipper.

Na entrega, o coordenador regional, Jeferson Perussat-
to, destacou o projeto desenvolvido pela Panvel Farmácias 
com o apoio dos santo-angelenses. Já o gerente regional, 
Gavilã Abott, observou que a Panvel faz a intermedia-
ção deste processo, mas as doações são dos clientes.

O provedor agradeceu o apoio da Panvel Farmácias 
que tem sido mais uma parceira da Casa de Saúde que 
vem ampliando seus serviços para melhor atender a cida-
de e a região. Também agradeceu o grande gesto solidá-
rio da comunidade que participou do projeto Troco Amigo.

O projeto Troco Amigo permite que os clientes fa-
çam a doação de qualquer quantia em dinheiro do 
seu troco no ato da compra para ajudar os hospitais. 

A cada colaboração é forneci-
do um comprovante de participação. 

Serviço de Traumatologia e Ortopedia 
recebe novos equipamentos

O Hospital 
S a n t o 

Ângelo adqui-
riu novos equi-
pamentos que 
irão otimizar 
o serviço de 
Traumatologia 
e Ortopedia, 
assim como 
garantir ci-
rurgias com mais precisão. Foram comprados três 
perfuradores e serras de alta tecnologia num investi-
mento de R$ 214mil. Os recursos são provenientes de 
emenda parlamentar do senador Lasier Martins (PSD). 

No ato de  recebimento do material, o provedor do 
HSA, Odorico Bessa Almeida, o  vice-prefeito, Bru-
no Hesse, o médico coordenador do Instituto San-
to  Ângelo de Ortopedia e Traumatologia, Cleiton Dah-
mer, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, 
o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, e 
o enfermeiro do Centro Cirúrgico, Wagner Almeida.
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Ana Paula Zavacki 26/01 
Valeria Nunes Vieira 26/01
Eduarda Caroline da Silva Dias 27/01 
Roselaine Marciano Jardim 27/01 
Eneias Fernandes de Almeida 28/01 
Mauricio Perin 28/01 
Carlos Guilherme Mayer 29/01 
Marcus Vinicius Angst 29/01 
Melania Salete Savariz 29/01 
Angela Gonçalves Karlinski 30/01 
Eduardo Marques Ritter 30/01 
Fernanda Moreira Cegelka 30/01 
Juliana Stamborowski 30/01 
Marcio Dilnei Pinheiro 31/01 
Rafael Gutstein 31/01 
Clauber Roberto Sulzbach Liques 01/02 
Claudia Beatriz Simm Costa 01/02 
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Reunião da Sanifi cação

REUNIÃO TÉCNICA

 A direção do Hospital Santo Ângelo teve, na terça-feira, 
23, uma reunião técnica com a equipe da 12ª Coordenado-
ria Regional de Saúde. Estiveram presentes no encontro o 
provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, o diretor admi-
nistrativo, Marcelo Borges, o assessor de direção, Fermino 
Zucoloto Batista, o coordenador da 12ª CRS, Yuri Sommer 
Zabolotski, a coordenadora adjunta, Margarete Forlin, as-
sim como Luiz Antonio Caetano e Clarice Haack do setor de 
Planejamento da 12ª CRS e Márcia Lopes da Regulação.

Premiação da UTI Adulto
Hospital Santo Ângelo

Na sexta-
feira, 19, 
a c o n t e c e u 
a reunião 
mensal da 
Sanificação, 
coordenada 
pela gestora 
do setor, 
M i r t e s 
S e g a t t o .

Integrantes da 
equipe da UTI Adulto 
participaram de rodízio 
de Pizza, na noite de 
quinta-feira, 25, na 
Pizzaria Don Augusto. 
A unidade conquistou 
essa premiação ao 
vencer a Campanha de 
Higienização das Mãos 
2017, promovida pela 

No encontro, Mirtes reforçou as orientações sobre 
o registro do ponto e os horários de intervalos. Na 
sequência falou do evento “Serviços Gerais” a ser 
desenvolvido   que vai envolver equipes da Sanifi cação, 
Lavanderia, Costura e   Resíduo, e que tem como objetivo 
a motivação dos profi ssionais destes  setores. Também 
foi falado na reunião sobre  a utilização adequada 
dos   produtos de forma e reduzir custos sem perder a 
efi ciência , assim como a nova sistemática para a retirada 
de produtos, proceidmentos de limpeza dos quartos,  e a 
forma de distribuiição de enxovais para os banhos e altas.

UTI Neonatal
A UTI Neonatal 

promoveu reunião, 
na terça-feira, 23, 
no auditório do 
HSA. 

O coordenador 
do Departamento 
Pessoal, Otávio 
Possebom, falou 
sobre o  registro do 
ponto e as horas extras.

Na sequência, a enfermeira gestora da unidade, Aline 
Rebelato, orientou sobre o uso dos equipamentos e  
materiais, e outros temas gerais da rotina da unidade.

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 
e o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). 

A campanha iniciou na Unidade D em junho do ano 
passado. A unidade que tivesse o maior consumo de álcool gel, 
espuma higienizadora e sabonete líquido seria a vencedora. 

A médica Joise Wottrich, responsável técnica da UTI 
Adulto e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, 
explica que a campanha tinha como objetivos sensibilizar 
e conscientizar os profi ssionais de saúde sobre a 
importância da higienização das mãos para o controle das 
IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde). 

Ao longo do ano 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.

A campanha contribuiu na redução da 
Taxa de Infecção Hospitalar, que em 2016 
foi de 4,6% e passou para 2,8% em 2017.

Joise destaca  que em fevereiro será feito o lançamento 
da Campanha de Higienização das Mãos de 2018. 


