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Expediente

A UTI Neona-
tal  recebeu no-
vamente doação 
de polvinhos em 
crochê - uma tec-
nologia leve utili-
zada na unidade. 
Desta vez a do-
ação foi feita por 
Ledir Janete Bue-
no, de Santiago. 

Hospital passa a prestar
serviço de Otorrinolaringologia

Desde a 
segunda-

feira, 5, está em 
func ionamen-
to o serviço de 
Otorrinolaringo-
logia no Hospital 
Santo Ângelo. O 
serviço pelo Sis-
tema Único de 
Saúde (SUS) está sendo viabilizado através de contrato do 
HSA com o Instituto Regional de Otorrino (IRO). Posterior-
mente o Instituto também atenderá convênios e particulares.

A equipe que atua na clínica de Otorrinolarin-
gologia é formada por uma médica especializa-
da na área, uma fonoaudióloga, um profi ssio-
nal de enfermagem e técnicas de enfermagem.

O horário de atendimento neste primeiro momento 
será de segunda a quinta-feira das 7h30min às 12 ho-
ras e das 13h30min às 17h30min. Conforme o diretor do 
Instituto Regional de Otorrino, Cesar Dorneles Fontoura, 
o contrato prevê 300 consultas mensais e 25 cirurgias.

“Além das consultas e cirurgias são feitos os 
exames de defi nição de diagnóstico na área de 
fonoaudiologia e otorrinolaringologia e proce-
dimentos ambulatoriais”, completa Fontoura.

O diretor do IRO explica que os pacientes atendidos 
na clínica são encaminhados pelas secretarias munici-
pais de saúde da área de abrangência da 12ª Coorde-
nadoria Regional de Saúde. Os encaminhamentos são 
feitos pelo Sistema Nacional de Regulação (SISREG).

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico Bessa 
Almeida, destaca esse importante momento do Hospital 
Santo Ângelo que passa a contar com mais essa especia-
lidade, somando 45 serviços de médica e alta complexida-
de. “É uma conquista importante que deve ser comemora-
da e estamos trabalhando para ampliar o nosso número de 
serviço para bem atender a comunidade regional”, salienta.

REUNIÃO DA CIPA
Na terça-

feira, 6, teve 
a publicação 
do edital de 
convocação 
para a eleição 
da CIPA 2018.  
O encontro foi 
coordenador 
pelo presiden-
te da CIPA, 

UTI Neonatal recebe doações

Otávio Possebom.
Na sequência teve  uma avalição do relatório de aci-

dentes de trabalho, referente ao mês de janeiro.  Também 
foi defi nida uma avaliação dos números referentes a 2016 
e 2017. Participaram da atividade a vice-presidente da 
CIPA,  Luci Alves, os técnicos de Segurança no Trabalho, 
André Blum e Marcelo Padilha, e demais integrantes da 
Comissão. 

Ela própria confeccionou os polvos repassados ao HSA. 
Ledir disse que a doação é em reconhecimento ao impor-

tante trabalho desenvolvido pela UTI Neonatal que tem sal-
vado vidas. Ela lembrou  de um sobrinho que nasceu de 26 
semanas e utilizou o serviço de uma UTI Neonatal. Na foto 
a enfermeira gestora da unidade, Aline Rebelato, a fi siote-
rapeuta, Taíse de Jesus, e demais integrantes da equipe.

Pacientes do serviço 
de otorrinolaringologia

Em toda a região, pa-
cientes enfrentavam uma 
longa espera para con-
sulta, devido à difi culda-
de em acessar o serviço 
de Otorrinolaringologia. 

O aposentado José Zava-
cki, de 64 anos, morador de 
Entre-Ijuís, conta que desde 
agosto do ano passado vinha 
tentando agendar uma con-
sulta, sem sucesso. “Tenho 
problema respiratório e não 
conseguia encaminhamen-
to na Secreteria de Saúde. 
Felizmente tudo deu certo”.

Quem também aprovou o serviço foi Cleci Cardo-
so, de 45 anos, moradora do bairro Marcírio Machado, 
de Santo Ângelo. Ela trouxe o fi lho, Samuel Thielke, de 
12 anos. “Ele já tinha feito tratamento da adenoide e ci-
rurgia de nariz e garganta, mas novamente enfrenta 
o mesmo problema. Fico feliz em saber que o Hospi-
tal Santo Ângelo agora atende pessoas pelo SUS que 
precisam de tratamento com otorrinolaringologista”.

A médica otorrinolaringologista, Luciele Sto-
chero, diz que na clínica a partir do diagnós-
tico é defi nido então o tipo de tratamento. 

“De acordo com a situação do pacientes estaremos 
estabelecendo o tratamento clínico ou até mesmo o 
procedimento cirúrgico aqui no Hospital Santo Ângelo”.
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Cristiane Daniela R. da Silva 09/02 
Fernanda Bender Ribeiro 09/02 
Paula Munaretto 09/02 
Andreia Aparecida de Almeida 10/02 
Cezar Augusto de Medeiros 10/02 
Cleo Damian Camargo 10/02 
Mara Juceila Nascimento Brum 10/02 
Matheus Fernandes 10/02 
Francieli Araujo Ferrazza 12/02 
Letiane Moura Herter 12/02 
Ciro Marconatto Coletto 13/02 
Aline Siveris 15/02 
Karine Daniele M. da Silva 15/02 
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Atividades marcam comemoração dos 86 
anos do Hospital Santo Ângelo

Deputado Perondi reafi rma 
apoio a projetos do HSA

Hospital Santo Ângelo

O Hospital Santo Ângelo desenvolveu, no 
domingo, 4, atividades comemorativas aos 

86 anos da Instituição de Saúde. Pela manhã teve a 
“Missa da Saúde”, na Catedral Angelopolitana, com a 
participação da direção e dos colaboradores do HSA. A 
missa especial foi celebrada pelo padre Rosalvo Frey.

Já no Brique da Praça, na Praça Leônidas Ribas, 
teve sequência as atividades comemorativas aos 86 
anos do hospital. Inicialmente, a jovem Amanda de 
Assis Mello cantou músicas em homenagem ao HSA. 

Em seguida, o diretor técnico, Loi 
Roque Biacchi, lembrou a trajetória e 
dos serviços do Hospital Santo Ângelo.

Depois, o provedor, Odorico Bessa Almeida, 
destacou que o HSA é hoje referência em 88 
municípios da região (Missões, Grande Santa Rosa, 
Ijuí e Cruz Alta), realizando cerca de mil internações 
mensais e cinco mil atendimentos ambulatoriais.

Ele salientou que o HSA possui 170 leitos, Centro 
Cirúrgico, Centro Obstétrico, moderna Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI Adulto) e UTI Neonatal. Também 
salientou que o hospital realiza 45 serviços de média 
e alta complexidade com especialidades como 
Oftalmologia; Obesidade Mórbida; Traumato/Ortopedia; 
Gestante Alto Risco e o serviço de Otorrinolaringologia.

Após a manifestação do provedor foi cantado o 
parabéns pelos 86 anos da instituição. Na sequência 
o cantor Gean Santos realizou apresentação especial 
no Show das Onze. O público que foi na praça 
pode fazer verifi cação de pressão arterial, teste 
de glicose, além de receber orientações de saúde.

O deputado federal, Darcísio Perondi, reafi rmou seu 
apoio a projetos de captação de recursos para o Hospital 
Santo Ângelo. A afi rmação foi durante reunião com a direção 
do HSA, na manhã desta sexta-feira, 9. O provedor do 
HSA Odorico Bessa Almeida buscou apoio aos projetos de 
captação de recursos para reformas, custeio e compra de 
equipamentos. Participaram do encontro o prefeito Jacques 
Barbosa, a vice-provedora, Iara Fortes, o diretor técnico, 
Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, o secretário de Turismo e Esporte, Vando Ribeiro, 
o coordenador da 12ª CRS, Yuri Sommer Zabolotsky,  a 
coordenadora Adjunta, Margarete Forlim, entre outros.

O parlamentar também esteve visitando a 
UTI Adulto, a UTI Neonatal e a as instalações 
da Unidade de Oncologia (Unacon).

Carnaval na Pediatria

ELEIÇÃO DA AFUHSA
Aconteceu, na terça-feira, 6, a eleição para escolha da 

nova diretoria da AFUHSA. O sim recebeu 234 votos e o 
não teve 4 votos, perfazendo um total de 238 votantes. 
Foram eleitos como presidente da AFUHSA, Maria Helena 
R. Wolf; vice-presidente, Herondina Barbosa dos Santos; 
primeiro tesoureiro, Rosangela dos Santos; segundo 
tesoureiro, Ciro Coletto; primeira secretária, Elaine Raquel 
Marques Lemos; segunda secretária, Letiani Freitas 
de Assis; conselho fi scal: Denise Aparecida do Prado 
Andrade; Emanoele Bussatto, Simone Guasso, Noemi 
Gutierres do Amaral, Alex Martins Antunes, Luis Fernando 
Noronha, Viviane Pain Finkler, Dani Franco Buzatto.

REPASSE DE CERTIFICADOS
Na quarta-

feira, 7, acon-
teceu a reunião 
da Brigada de 
Emergência. Na 
oportunidade foi 
feita entrega de 
certifi cados aos 

participantes do treinamento de prevenção e com-
bate a incêndio, realizado no mês de janeiro. Depois 
foi apresentada a nova coordenação da Brigada de 
Emergência, que passa a ser conduzida pela equi-
pe do Sesmt, através dos técnicos de Segurança do 
Trabalho, André Blum e Marcelo Padilha, que assu-
mem no lugar de Valmir Obadowski. Na sequência 
teve simulado de primeiros socorros com o enfer-
meiro coordenador do Samu, Alex Martins Antunes.


