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Expediente

Equipe da Central de Transplantes 
realiza captação de órgãos no HSA

Na noite de terça-feira, 6, uma equipe da Cen-
tral de Transplantes do Estado esteve no 

Hospital Santo Ângelo efetuando a captação de 
órgãos. O doador foi um homem de 57 anos do muni-
cípio de Sete de Setembro que teve morte encefálica.

A cirurgia começou às 22 horas e prosseguiu até 
as 23h40min. No procedimento foram captados os 
rins e o fígado para transplantes. No processo cirúr-
gico atuaram o médico Guillermo Kiss, da Central 
de Transplantes do Estado, e o enfermeiro Éder Ca-
bral, da Organização de Procura de Órgãos (OPO 7). 

Também participaram deste processo os profi ssionais 
de saúde que integram Comissão Intra Hospitalar de Do-
ação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), 
através da assistente social, Maira Bagatini, e dos enfer-
meiros Márcio Steinhaus, Paula Queiroz, Cilene Patat, 
Carline Scherer, Aline Nardes e Luis Fernando Noronha.

O paciente estava internado no HSA des-
de o sábado, dia 3 de março e sua morte encefáli-
ca confi rmada no fi nal da tarde de segunda-feira, 5.

Neste procedimento foram realizados três exames 
no paciente para a confi rmação do diagnóstico. Os exa-
mes foram avaliados por dois médicos neurologistas. 

Desde a suspeita da morte encefálica a Central de 
Transplantes do Estado foi comunicada sobre o caso. 
Após os três exames a equipe do CIHDOTT comu-
nicou a família que autorizou a doação de órgãos.

A assistente social, Maira Bagatini, destaca a im-
portante decisão da família, que a exemplo de ou-
tras em casos anteriores, decidiu por este ges-
to de amor à vida, que possibilitará qualidade de 
vida a pessoas que necessitam de um transplante.

Na sexta-feira, 2, os Lions Clubes de Santo Ânge-
lo apresentaram ao deputado Eduardo Loureiro a obra 
de acessibilidade e revitalização do HSA na rua Antô-
nio Manoel. Estiveram na visitação o provedor do HSA, 
Odorico Bessa Almeida, a coordenadora do projeto e 
vice-provedora, Iara Fortes, o diretor técnico, Loi Ro-
que Biacchi, o consultor hospitalar, Edemar Paula da 
Costa, o secretário de Saúde, Luis Carlos Cavalhei-
ro e o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista.

Iara mostrou detalhes do projeto que está com 85% 
da obra concluída. Foi colocado piso, reboco, parte das 
aberturas, iluminação, pintura e está em fase de tér-
mino a fachada, na rua Antônio Manoel, onde funcio-
nam o Laboratório de Análises Clínicas, a internação/
recepção do hospital e a Unidade de Oncologia (Una-
con). A previsão de inauguração é para o fi nal do mês.

A obra está sendo viabilizada com recur-
sos do Lions Clube Internacional, Lions Clube 
Santo Ângelo Centro, Lions Clube Santo Ânge-
lo   Tiaraju e Lions Clube Santo Ângelo Universitário .

Lions  Clubes mostram obra de 
revitalização à parlamentar

8 de Março

DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER

O Hospital Santo Ângelo parabeniza todas 
as mulheres por esta data especial  em 

reconhecimento ao  seu importante papel 
na sociedade. 

Rotary Clube promove 13º Jantar do Peixe 

O Rotary Clube Santo Ângelo Nor-
te promove, neste sábado, 10, o 13º 
Jantar do Peixe, no Salão Paroquial 
da Catedral. O cardápio será peixe as-
sado na grelha, peixe recheado ao 
forno, peixe frito, polenta e Buffet com acompanha-
mentos. O cartão está sendo vendido ao preço de R$ 
30 para adulto e R$ 15 para crianças de 6 a 12 anos.
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Luciana Cardinal 09/03 
Maritsa Stroschon 09/03 
Neida Simone Klein Faganello 09/03 
Thiely Tanara Meotti 11/03 
Jessica Tamires Pellat Schirmer 12/03 
Regis Lopes 12/03 
Christian Giovani Nicoletti 13/03 
Clarisa Stieler Marciano 13/03 
Idair dos Santos Machado 13/03 
Lidiane Tanise Cargnelutti 14/03 
Sendy Regina de Almeida Gatica 14/03 
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Reunião avalia encerramento
dos custos de 2017

Hospital Santo Ângelo

DR. Palhaço

Aconteceu, na 
q u a r t a - f e i r a , 

dia 28 de fevereiro, a 
reunião das chefi as 
que avaliou os custos 
das unidades de 2017, 
assim como defi niu as 
medidas que serão 
adotadas em 2018. 
A reunião contou 
com a participação 
do provedor 
Odorico Bessa 

Repasse de Cesta Natalidade

Na apuração dos votos da eleição, realizada no 
dia 7 de março de 2018 pela Comissão Eleitoral, 
teve a contabilização de 398 votos válidos, 4 votos 
nulos e 2 votos em branco, totalizando 404 votos 
para cipeiros representantes dos empregados. 

Os candidatos mais votados são os seguintes: 
titulares eleitos: 1-Luci Tereza de Moura Alves (68), 2 
-  Daiane Cristina Prestes (48), 3 -Haide Guse Brissow 
(39), 4 - Aldino de Oliveira Souza (32), 5- Lidiane dos 
Santos Makawski (20), 6 -  Heron da Silva Mousquer 
(19); suplentes eleitos: 7 – Mariele de Souza Maciel 
(19), 8 - Lucineia de Fatima Ribeiro Rodrigues (17), 
9 – Maritsa Stroschon (16), 10 - Fabiane Roberta 
Coimbra (15), 11 - Berenice Bonini Borchartt (14).

O presidente da Comissão Eleitoral, Otávio Possebom, 
lembra que numa eventual substituição de titulares 
deverão assumir os suplentes, por ordem de votos obtidos. 

Em qualquer substituição (de titulares ou suplentes), 
assumirão os mais votados, em caso de empate, 
assume o funcionário com maior tempo de empresa.

Para a composição da nova gestão da CIPA (2018), 
a diretoria da empresa deverá indicar os representantes 
do empregador. Tal formalização deverá ser feita via 
ofício para constar no processo da CIPA desta unidade, 
além de ser comunicado ofi cial da Empresa a DTR-RS 
, até o fi m do mês. Devem ser indicados representantes 
em mesmo número por parte do empregador.

Todos os cipeiros da futura gestão são obrigados a 
receber treinamento específi co antes da posse, que deve 
ocorrer até um dia depois da última reunião da atual gestão 
da CIPA, que está prevista para 03 de abril de 2018.

O Hospital Santo 
Ângelo efetuou a 
entrega de Cestas 
Natalidade para 
mães em licença 
maternidade da 
Instituição de 
Saúde. Foram 
b e n e f i c i a d o s 

Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, e a 
gestora do setor de Contabilidade do HSA, Andreia Braz.

No encontro, Andreia Barz, apresentou os custos 
referentes ao sexto mês da implantação do Sistema 
de Custo. Também demonstrou que o processo 
mensalmente vem recebendo aprimoramento dos critérios 
de apropriação dos custos por centro de resultado. 

De acordo com Andreia, neste início de 2018, o processo 
está se consolidando com essa nova ferramenta para 
gerenciamento dos resultados por unidade. “A partir de janeiro 
foram estabelecidas metas de redução de custos e as medidas 
continuarão sendo avaliadas mensalmente. Desta forma 
teremos subsídios para buscar novas alternativas e encontrar 
o ponto de equilíbrio fi nanceiro de cada centro de custo. 

O resultado deste processo dependerá do empenho dos 
profi ssionais de todas as áreas do Hospital Santo Ângelo. 
Com a redução de custos e ampliação do atendimento, 
através de alguns serviços, estamos buscando o 
equilíbrio fi nanceiro da Instituição”, fi nalizou Andreia Barz.

com esse repasse a técnica em radiologia, Luciana 
Sudatti Fonseca, a profi ssional da Higienização, 
Sabrina Wotrisch da Silva, e a do Serviço de Imagem e 
Diagnóstico, Ana Paula de Oliveira. As entregas foram 
feitas pelo coordenador do Departamento Pessoal, 
Otávio Possebom, e os integrantes do departamento, 
Ana Flores, Cleber Nascimento e Isadora THiemann.

Foram repassados alimentos da cesta básica específi cos 
para o aporte nutricional adequado da mãe e o bebê, e produtos 
como fraldas, mamadeiras, bicos, xampu, óleo para pele, 
entre outros. O repasse foi viabilizado através de contrato 
fi rmado pelo Hospital Santo Ângelo com  a seguradora.

RESULTADO DA ELEIÇÃO DA CIPA

Na sexta-feira, dia 23 
de fevereiro, aconteceu 
atividade recreativa com os 
colaboradores do Hospital 
Santo Ângelo, através da 
parceria entre o Grupo de 
Políticas Públicas de RH 
e o projeto DR. Palhaço. 
Neste dia   teve palestra  
motivacional com o Palhaço 
Leleco (personagem interpretado pelo técnico de 
Segurança do Trabalho, Marcelo Padilha). Também 
desenvolvidas brincadeiras e atividades lúdicas 
com os funcionários do HSA de todos os setores.


