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Expediente

Finalizado detalhes de 
contrato do HSA com o Estado

A Associação dos Funcionários do Hospi-
tal Santo Ângelo convoca os conveniados do 
plano de saúde da Unimed/Afuhsa para assem-
bleia do dia 14 de junho, às 13 horas, no au-
ditório do HSA. Participam da reunião Gilberto 
Freitas, representante da Unimed Missões, e Edu-
ardo Bechorner, representante jurídico da Afuhsa. 

Na reunião serão tratadas as seguintes pau-
tas: aumento da mensalidade do plano de saú-
de e a nova proposta de plano ambulatorial.

Santo Ângelo, 7 de junho de 2018
 Maria Helena R. Wolf 
Presidente da Afuhsa

Uma reunião importante aconteceu na segun-
da-feira, entre a direção do Hospital Santo 

Ângelo e 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. 
Na oportunidade foram fi nalizados os detalhes da 
contratualização da Casa de Saúde com o Estado.

Participaram da reunião o provedor Odorico 
Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, o coordenador de Saúde, Yuri Sommer 
Zabalotski, a coordenadora Adjunta, Margare-
te Forlin, os secretários municipais de Saúde de 
Santo Ângelo, Luis Carlos Cavalheiro, e de En-
tre-Ijuís, Sandra Fróes Nicoletti, assim como Luiz 
Antônio Caetano e Márcia Lopes da 12ª CRS, e 
a enfermeira do faturamento, Valdecira Senger. 

Realizada reunião de enfermagem

Foi realizada, na quinta-feira, 7, a reunião men-
sal de enfermagem. A atividade foi coordenada pela 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida. Vá-
rios assuntos foram tratados durante o encontro.

Inicialmente os técnicos de Segurança do Tra-
balho, André Blum e Marcelo Padilha, repassa-
ram orientações para prevenção de acidentes. 

Em seguida, a enfermeira do setor de Faturamen-
to, Valdecira Senger, explicou os procedimentos téc-
nicos para se encaminhar contas para o faturamento. 

Na sequência, Maristane Almeida, apresentou os no-
vos integrantes da CIHDOTT (Comissão Intra-Hospita-
lar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante). 

Também tratou da organização da 2ª Cor-
rida de Incentivo  à  Doação de Órgãos, 
que acontecerá  no dia 2 de setembro. 

RELATÓRIOS
Maristane, ainda, falou do relatório de inspeção das vis-

torias realizadas pelo Centro Estadual de Vigilância em 
Saúde - Divisão Vigilância Sanitária - Núcleo de Vigilân-
cia em Estabelecimentos de Saúde - referentes aos me-
ses de março e abril, e do relatório de inspeção do Coren.

CONVOCAÇÃO DA AFUHSA 

CCIH INFORMA

As regras de ouro da precisão 
antimicrobianos MINDME

A microbiologia guia a terapia sempre que possível
As indicações devem ser baseadas em evidências
É necessário um espectro mais limitado
A dosagem é apropriada a local e tipo de infecção
Minimizar a duração da terapia
Estabelecer a monoterapia na maioria dos casos

Adaptado de: Antibiotic Expert Group. � erapeutic 
guidelines: antibiotic Version 14. Melbourne: � erapeutic 
Guidelines Limited; 2010.
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Jaqueline Marques da S.Maciel 08/06 
Maristela Aparecida Bagatini 08/06 
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Hospital Santo Ângelo

Brigada de Emergência 
desenvolve treinamento

Reunião da CIHDOTT

ENCONTRO DA CIPA
Aconteceu, na 

terça-feira, 5, a 
reunião mensal 
da Comissão In-
terna de Preven-
ção de Acidente. 
A reunião foi coor-
denada pelo pre-
sidente da CIPA, 
Eduardo Ritter.

Aconteceu, na ter-
ça-feira, 5, no auditó-
rio do HSA, a reunião 
mensal da CIHDOTT 
(Comissão Intra-Hos-
pitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para 
Transplantes). A ati-
vidade foi conduzida 
pela coordenadora 
da CIHDOTT, a enfer-
meira Carline Scherer. 

A Brigada de Emergência desenvolve treinamento com o 
objetivo de preparar profi ssionais para o enfrentamento 

de situações de emergência, sinistro ou desastre numa empre-
sa. Com esse foco, a Brigada de Emergência do Hospital San-
to Ângelo desenvolve mensalmente reuniões e treinamentos. 

Nesta quarta-feira, 6, o eletricista Glaucio Koch repas-
sou orientações à equipe da Brigada de Emergência para 
a prevenção e combate a incêndio na rede elétrica. O pro-
fi ssional mostrou os diferentes quadros de energia da Casa 
de Saúde e explicou os procedimentos adequados para 
o desligamento da rede de energia em caso de sinistro.

 Os técnicos de Segurança do Trabalho, André Blum e 
Marcelo Padilha, apresentaram dados estatísticos refe-
rentes aos meses de janeiro a maio. Também repassaram 
orientações para a prevenção de acidente de trabalho.

No encontro foram discutidas as novas diretrizes dos critérios 
do diagnóstico de morte encefálica, através da resolução CFM 
2.173/2017. Também, na reunião, a enfermeira coordenadora do 
OPO 4 (Organização de Procura de Órgãos), Paula Queiroz, a 
psicóloga, Carine Bueno Fernandes, e a assistente social, Maira 
Bagatini, que participaram do Curso de Formação de Coordena-
dores Intra-Hospitalar de Transplantes, em Caxias do Sul, no dia 
25 de maio, repassaram orientações a respeito das mudanças da 
resolução que entrou em vigor no dia 17 de dezembro de 2017. 

Com a chegada do frio novos registros 
de crianças com doenças respiratórias

A chegada das 
baixas temperatu-
ras traz também 
novos registros 
de crianças com 
doenças respira-
tórias internadas 
no Hospital Santo 
Ângelo. No entan-
to, nos últimos três 
meses, a média de 
internação segue 
estável conforme dados repassados pela Pedia-
tria. Em março foram registradas 343 internações; 
em abril 305 e em maio um total de 368. Esses nú-
meros correspondem apenas aos registros de in-
ternações da Pediatria, não sendo computados os 
atendimentos de crianças no Pronto Atendimento.

Um exemplo dos novos registros de crianças com 
doenças respiratórias é o da pequena Tabata Talita Ri-
bas Paiva, de 10 meses, internada no HSA. A mãe, 
Daniela Pereira Ribas Paiva, moradora do bairro Ro-
gowski, conta que o bebê começou a ter febre, tosse 
e nariz entupido. “Nós temos histórico na família de 
casos de asma. No entanto, acredito que a mudança 
de temperatura contribuiu para esse quadro. A Taba-
ta está sendo medicada e faz nebulização”, conta.

O médico da Pediatria do HSA, Márcio André Ribas, 
conta que essa estabilidade dos números internações 
de crianças neste momento é normal, mas que com o 
aumento da intensidade do frio, também vai ampliar 
o registro de casos. “Os meses com maiores índices 
de internações de crianças com doenças respiratórias 
são julho e agosto. A maioria dos casos relaciona-se 
a crianças de 0 a 2 anos de idade”, explica o médico.

A enfermeira gestora da Pediatria, Juliana Pires, por 
sua vez, revela que no período de inverno, todos os 
anos, é registrado um aumento médio de 30% no núme-
ro de internações em decorrência de doenças respira-
tórias como bronquiolite, pneumonia, asma e laringite.

O médico pediatra Márcio Ribas observa que no ve-
rão diminui o número de crianças internadas por do-
enças respiratórias na Pediatria. No entanto aumenta 
os casos de pacientes com vômito e diarreia devido a 
problemas de desidratação com as altas temperaturas.


