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Provedor: Odorico Bessa Almeida
Jornalista: Cristiano Devicari
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 2000

Expediente

Dia: 7 de Julho
Horário: 20 horas
Local: GDF Os 
Farroupilhas

Cartões: Adultos (R$ 15);
Crianças de 7 a 12  anos 
(R$ 7,50); até seis anos 
(gratuito)

Cardápio:Carreteiro, 
ensopado de mandioca, 
pão e salada. 

A equi-
pe da 

Central de 
Transplan-
tes do Esta-
do esteve, 
na sexta-
feira, 22, 
r e a l i z a n -
do a cap-
tação de 

Festa no Arraial

CCIH INFORMA

Fatores de risco para desenvolvimento da ISC 
(infeccções de sítio cirúrgico)

Paciente
 Idade; obesidade; desnutrição; estado pré-operatório 
prolongado;  infecção à distância; neoplasia; controle 
glicêmico inapropriado; imunossupressão; classi� cação 
ASA; comorbidades.

Procedimento
Degermação cirúrgica das mãos; potencial de 
contaminação; cirurgia de urgência; remoção dos pêlos; 
preparo inadequado da pele do paciente; pro� laxia 
cirúrgica inadequada; contaminação  intraoperatória; 
cirurgia prévia; hemostasia de� ciente; cirurgia 
colorretal; preparo inadequado do cólon; hipertermia; 
excesso de pessoa na sala; ausência ou inadequação do 
protocolo de curativos; oxigenação. 

Microorganismo
Colonização prévia; virulência; aderência; inóluco.

Manual de Prevenção de Infecção do 
Sítio Cirúrgico Albert Einsten

Central de Transplantes faz 
captação de órgãos no HSA

órgãos, de um doador de 54 anos que teve morte en-
cefálica, no Hospital Santo Ângelo. Os profi ssionais 
vieram de Porto Alegre e desembarcaram no Aeropor-
to Regional de Santo Ângelo por volta das 10 horas.

A cirurgia para a captação de órgãos durou cerca de 
uma hora e meia. Foram captados rins e fígado do do-
ador. No procedimento atuaram o médico da Central de 
Transplantes, Guillermo Kiss, e a enfermeira da Organi-
zação de Procura de Órgãos (OPO 4), Rochelle Soares.

No instante da suspeita de morte encefálica a 
família foi informada. O início dos testes foi co-
municado à Central de Transplantes. Cada re-
sultado de exame era repassado aos familiares.

Ao todo foram três exames para a confi rmação do 
diagnóstico de morte encefálica, sendo dois testes clí-
nicos e um exame de imagem, conforme protocolo da 
Central de Transplantes. Os exames foram feitos pelos 
médicos neurologistas, Jose Otavio Dworzecki Soares e 
Matheus Brunet, e a médica intensivista, Joise Wottrich.

CIHDOTT
Com a confi rmação do diagnóstico de morte encefálica, 

o médico neurologista e a equipe da Comissão Intra-hos-
pitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante 
(CIHDOTT) comunicaram o resultado à família que autori-
zou a doação de órgãos. Integraram a equipe a enfermeira 
coordenadora da CIHDOTT, Karline Scherer, a enfermei-
ra gestora da UTI Adulto e da OPO 4, Paula Queiroz, os 
enfermeiros Claudiane Escobar, Rosane Hossa, Wagner 
Bechorner Almeida e Luis Fernando Noronha Reis, a psi-
cóloga Carine Bueno Fernandes, e as assistentes sociais 
Priscila Dekeper e Maira Bagatini. Também acompanhou 
o processo a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.

Promoção
 Grupo Políticas 

de RH e AFUHSA

HSA participa de reunião no Legislativo

Na quin-
ta-feira, 21, 
a direção 
do Hospital 
Santo Ânge-
lo participou 
de reunião 
na Câmara 
de Vereado-
res de San-
to Ângelo. 
O encontro 
reuniu vereadores, representantes da 12ª Coorde-
nadoria Regional de Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. 

Durante a reunião foram discutidas ações e medidas 
para o aprimoramento dos serviços desenvolvidos na 
área da saúde em Santo Ângelo. 

Participaram da reunião o provedor do HSA, Odorico 
Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, 
e a coordenadora adjunta da 12ª CRS, Margarete Forlin.
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Grasiela Teixeira de Lima 29/06 
Inaja de Fátima Brum dos S. Brittes 29/06 
Patricia P. da Silva Taborda 30/06 
Sabrina Wotrisch da Silva 03/07 
Taicy Elizie Ristow 03/07 
Dionara Taise Oliveira Silveira 04/07 
Maira Aparecida Bagatini 05/07 
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Hospital Santo Ângelo

Samu promove treinamento no Senac

A garotada pode se divertir com as brincadeiras 
e atividades lúdicas desenvolvida no “Arraial da Pe-
diatria”, marcando as festividades juninas deste mês. 
Participaram da atividade a médica Camila Copet-
ti, a enfermeira gestora da Pediatria, Juliana Pires, as 
técnicas de enfermagem, Kelli Lowe, Tatiane Missio, 
Elise Furtado, Eliane Lacort, Rosane Carneiro, a se-
cretária Glória Maria e Luci Alves da Higienização.

Arraial da Pediatria

Curso de Engenharia Civil da 
URI  faz repasse de alimentos

O S e r v i -
ço de 

Atendimento 
Móvel de Ur-
gência(SAMU) 
d e s e n v o l v e 
trabalho de 
educação per-
manente com 
treinamentos 
de primeiros 

No dia 15 de 
junho, o Curso 
de Engenharia 
Civil da URI fez 
o repasse de 
150 quilos de 
alimentos não 
perecíveis ao 
Hospital Santo 
Ângelo. A en-
trega foi feita 

Ana Flo-
res e Isadora 
Thiemann, do 
Departamento 
Pessoal, a psi-
cóloga do Tra-
balho, Carine 
Bueno Fernan-
des, a gestora 

pelo coordenador do curso, Nelson Seidler. No ato da 
entrega estiveram o diretor administrativo, Marcelo Bor-
ges, o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, 
e as nutricionistas Marília Sima e Fabiane Dalla Corte.

Foram repassados alimentos como arroz, massa, feijão, 
farinha e açúcar. Os alimentos foram arrecadados duran-
te atividade desenvolvida pelo Curso de Engenharia Civil.

socorros com empresas, instituições, entidades e escolas de 
Santo Ângelo. Neste mês, a enfermeira do SAMU, Gisele Siniak, 
realizou treinamento sobre emergências pediátricas com alunos 
do curso Técnico de Enfermagem do Senac de Santo Ângelo. 

Dentre os assuntos, parada cardiorrespirató-
ria em bebês e crianças, quedas, ferimentos, as-
sim como desengasgo, ferimentos e queimaduras.

Arraial da Saúde Mental

Aconteceu, 
na terça-feira, 
26, o “Arraial 
da Unida-
de de Saúde 
Mental” com 
os pacientes 
atendidos pelo 
setor. Teve 
muita pipoca, 
bolo de mi-
lho, pé-de-moleque e outras delícias juninas. Na foto, a 
médica Mabel Konzen, a gerente de enfermagem, Maris-
tane Almeida, a enfermeira gestora da unidade, Cristina Ta-
borda, a psicóloga, Carine Bueno Fernandes, a assistente 
social, Priscila Dekeper, as técnicas de enfermagem, Gabrie-
la Santos e Neide Wesoloski, e o monitor Mateus de Vargas.

No dia 15 de junho, a médica Cláudia Colisse 
de Moraes assumiu a chefi a do Pronto Atendi-
mento do Hospital Santo Ângelo. A direção do 
HSA, juntamente com a equipe de médicos 
plantonistas, está qualifi cando os serviços do 
Pronto Atendimento que atende 24 municípios 
da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. 

PRONTO ATENDIMENTO

Cesta Natalidade

do setor de Contabilidade,Andréia Barz, fi zeram, na quar-
ta-feira, 27, a entrega da Cesta Natalidade - destinada a 
mães em licença maternidade do Hospital Santo Ângelo.

Neste repasse foi benefi ciada a técnica de enfermagem 
da UTI Neonatal, Taicy Elizie Ristow. Ela recebeu alimentos 
da cesta básica específi cos para o aporte nutricional ade-
quado da mãe e do bebê. A cesta conta ainda com fraldas, 
mamadeiras, bicos, xampu, óleo para pele, entre outros.

O repasse feito pelos integrantes do Grupo Po-
líticas de RH e viabilizado através de contrato fi r-
mado pelo Hospital Santo Ângelo com seguradora.


