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Expediente

Estado aprova solicitação de habilitação do 
HSA para credenciamento de oncologia 

Mais um passo importante foi dado para o creden-
ciamento do serviço de oncologia do Hospital 

Santo Ângelo pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na 
semana passada a resolução (044/18 CIB/RS) foi apro-
vada pela Comissão Intergestores Bipartite. A decisão foi 
tomada após reunião do secretário estadual de Saúde, 
João Gabbardo dos Reis, com integrantes do Conselho 
Estadual de Saúde e representantes das coordenadorias 
regionais de saúde e secretariais municipais de saúde. 

De acordo com o provedor do Hospital Santo Ânge-
lo, Odorico Bessa Almeida, o processo foi encaminhado 
ao Ministério da Saúde para aprovação. A solicitação de 
credenciamento pelo SUS prevê consultas especializa-
das, cirurgias oncológicas e sessões de quimioterapias.

O provedor destaca que com esse novo serviço o Hos-
pital Santo Ângelo passará a atender uma população de 
mais de 290 mil habitantes de 24 municípios da área de 
abrangência da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Os Lions Clubes Santo Ângelo Centro, Tiaraju e 
Universitário promovem, na quarta-feira, 21, no Clu-
be Gaúcho, o Jantar Baile e Benefi cente de Aniver-
sário do Município, Centenário do Lions Clube Inter-
nacional e 89 Anos da Acisa. A animação será por 
conta da Banda Balança Brasil e o traje é alto esporte. 

A gastronomia será com Chica Sperling. Os cartões 
estão sendo comercializados ao preço de R$ 60. Os re-
cursos obtidos com a promoção serão repassados para 
o Hospital Santo Ângelo. As pessoas interessadas po-
derão adquiri-los na Acisa pelo telefone (55) 3313 3200; 
Posto Berte (3314 2846) ou pelo telefone 999710488.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Santo Ângelo, 
Clube Gaúcho, Acisa, Chica Sperling e Banda Balança Brasil.

Baile do Município arrecadará recursos 
para o Hospital Santo Ângelo

UTI Neonatal recebe doações de polvos

Um gesto solidário viabilizou polvinhos em crochê 
para a UTI Neonatal. A doação foi feita por Ana de Oli-
veira, funcinária da Secretaria de Assistência Social, 
Trabalho e Cidadania. A doaçao foi viabilizada atra-
vés da secretária da pasta, Jacqueline Possebom.

A enfermeira gestora do setor, Aline Rebelato, explica 
que o polvinho em crochê é uma das tecnologias leves 
utilizadas pela UTI Neonatal do Hospital Santo Ângelo. 

Cuidados com a pele e
 noções básicas de maquiagem

Prossegue nesta sexta-feira,16, o cur-
so gratuito sobre “Cuidados com a Pele

e Noções Básicas de
Maquiagem Corporativa” com as direto-

ras e consultoras da Mary Kay, Letícia Gar-
cia, Tamires Trevizan, Suelen Silvestre e Cláu-
dia Puff. A atividade alusiva ao Dia da Mulher é 
destinada às colaboradoras do Hospital Santo Ângelo.

O curso prossegue até as 18 ho-
ras desta sexta-feira na Sala de Descanso. 

A promoção é do Grupo de Políticas de RH. Na 
foto, as diretoras da Mary Kay, o coordenador do De-
partamento Pessoal, Otávio Possebom, a psicólo-
ga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, e o téc-
nico de Segurança do Trabalho, Marcelo Padilha.
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Graziela Guancino Klidzio 16/03 
Luiz Andre Bastos da Silva 16/03 
Neli Machado da Veiga 16/03 
Rose Mari Pereira e Silva 16/03 
Rodrigo Machado Carvalho 17/03 
Caroline Fogliarini da Silva 18/03 
Denise Beatriz de Moura 18/03 
Elenir Oliveira dos Santos 18/03 
Mayara dos Santos 18/03 
Valdelirio Dambros 18/03 
Paula Pereira Bourscheidt 19/03 
Veroci da Silva Besonin 20/03 
Andreia A. de Bairros da Silva 21/03 
Carine do Nascimento de Vargas 21/03 
Fermino Zuculoto Batista 21/03 
Luan Altamar Teixeira 21/03 
Miguel Angelo Bellentier 21/03 
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Atendimento Pré-Hospitalar
Hospital Santo Ângelo

PEDIATRIA

Nos dias 23, 
24 e 25 

aconteceu curso de 
qualifi cação livre de 
Atendimento Pré-
Hosp i ta la r /APH 
com o coordenador 
de enfermagem 
do Samu, Alex 
Martins Antunes, 

UTI ADULTO

Na sexta-feira, 9 de março, teve a reunião mensal da UTI 
Adulto.  A enfermeira gestora da unidade, Paula Queiroz, 
coordenou os trabalhos. Inicialmente o coordenador do 
Departamento Pessoal, Otávio Possebom, esclareceu 
dúvidas sobre o registro do ponto. Na sequência Paula falou 
sobre assuntos gerais da unidade e também destacou o 
importante trabalho desenvolvido pela equipe de médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e fi sioterapeutas.

Aconteceu na semana passada a reunião  
mensal da Pediatria. A atividade foi coordenada 
pela enfermeira gestora do setor, Juliana Pires.

Na oportunidade foi falado sobre o projeto de 
reforma da Pediatria e assuntos gerais da unidade.

os enfermeiros, 
Cristiano Marafi ga 
Cordeiro, Gisele 
Siniak, os técnicos 
de enfermagem 
Anderson Bieger 
e Samuel Matos 
de Lima, e os 
c o n d u t o r e s 

Márcio Pinheiro e Sidnei Adelar dos Santos.
Dentre os temas abordados estabilização de veículo; segurança 

da cena; parada cardiorrespiratória  (PCR) e ressucitação 
cárdio pulmonar (RCP); imobilização com KED;  estabilização 
de coluna cervical e desobstrução de vias aéreas,  entre outros. 

Nesses três dias de curso colaboradores do Hospital Santo 
Ângelo participaram desta atividade de qualifi cação, assim como 
representantes do Corpo de Bombeiros, enfermeiros e estudantes.

De acordo com o enfermeiro Alex Martins Antunes a 
equipe do Samu sempre tem buscado se aperfeiçoar 
para melhor atender a cidade de Santo Ângelo e região. 
“A saúde do paciente é o nosso maior objetivo”, frisou.

Alex também ressaltou que o profi ssional socorrista deve 
se  atualizar, sendo necessário curso no máximo a cada 
quatro anos, pois os protocolos mudam de acordo com a 
inovação da medicina e da tecnologia. “Os profi ssionais 
do Samu sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem ou condutores buscam fazer pelo menos 
um curso por ano e o colega assim que retorna repassa 
esses conhecimentos para o restante da equipe”, salientou.

13º JANTAR DO PEIXE

Sucesso de público o 13º Jantar do Peixe 
promovido pelo Rotary Clube Santo Ângelo Norte 
na noite de sábado, no Salão Paroquial da Catedral. 
Esse é o balanço dos organizadores da promoção.

De acordo com o presidente do Rotary Clube Santo 
Ângelo Norte, Lucir Vignatti, ao todo 480 pessoas 
participaram da promoção que angariou recursos que serão 
repassados para entidades assistenciais de Santo Ângelo.

Vignatti revela que foram vendidos 420 cartões e o 
evento contou com o apoio de 60 voluntários rotarianos 
dos Rotary Clube Santo Ângelo Norte, Rotary Clube 
Santo Ângelo Centro Norte e Rotaracty. O presidente 
agradeceu o apoio dos Rotary Clube Santo Ângelo, 
Rotary Cruz de Lorena, Rotary Clube de São Miguel das 
Missões e demais convidados que participaram do evento.


