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Expediente

Samu faz mais de 1.200 atendimentos
no primeiro semestre de 2018

Aberto edital para obra de 
reforma da fachada do HSA

Desde a se-
gunda- fe i ra , 
16, está aberto 
o edital para 
empresas in-
teressadas em 
fazer a obra 
de reforma da 
fachada do 
Hospital Santo 
Ângelo (Ban-
co de Sangue 
e Serviço de 
Imagem), na 
rua Antônio 
Manoel, próxi-
mo à esquina 
da rua 15 de 
Novembro. As 
empresas in-
teressadas em 

No primeiro semestre de 2018 o Samu do Hos-
pital Santo Ângelo efetuou 1.200 atendi-

mentos. Enquanto nos quase 9 anos de atuação o 
serviço fez 18.200 atendimentos. A informação é do coor-
denador de enfermagem do Samu, Alex Martins Antunes.

Desse total , 70% dos pacientes são homens e 30% 
mulheres. Já 60% são casos clínicos e 40% traumas.

O Samu de Santo Ângelo atua na microrregião, atenden-
do municípios como Eugênio de Castro, Vitória das Missões, 
Sete de Setembro e dá apoio a unidade do Samu de Entre
-Ijuís. O Samu tem como coordenador médico, Flávio Chris-
tensen. A equipe conta hoje com 8 médicos, 11 condutores, 
6 enfermeiros e 5 técnicos de enfermagem, ou seja, um total 

participar da cotação prévia devem cumprir os requisitos 
estabelecidos no edital (no site do Sistema de Convê-
nio – SICONV- ou junto ao setor de Compras do HSA). 
Os envelopes constando a proposta comercial e docu-
mentação deverão ser entregues até as 10 horas do dia 
31 de julho de 2018, na Associação Hospital de Caridade 
Santo Ângelo, no setor de compras ( rua Antônio Manoel, 
nº 701, CEP 98801-690, Santo Ângelo RS).

A c o n t e c e u , 
na segunda-fei-
ra, 16, a reunião 
mensal da Lavan-
deria. A gestora 
do setor, Mirtes 
Segatto, coorde-
nou a atividade 
que tratou de di-
ferentes temas 

Reunião da Lavanderia

como o ponto e infrações, processos de lavagem e se-
cagem, controle do estoque e das entregas dos en-
xovais para as unidades, e pesagem das roupas. Tam-
bém foram tratados outros assuntos gerais do setor.

de 30 profissio-
nais. No dia 21 
de setembro o 
serviço esta-
rá completan-
do 9 anos em 
Santo Ângelo.

Alex expli-
ca que o Samu 
enfrenta três 
grandes de-
safios. Um 
deles é o tro-
te. O segundo 
refere-se ao congestionamento do trânsito que dificulta a 
passagem das ambulâncias do Samu, interferindo no tem-
po de prestação do socorro da vítima. Outra dificuldade 
são as informações imprecisas do local onde está a vítima. 

QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO
O coordenador de enfermagem salienta, ain-

da, que o Samu desenvolve um trabalho permanen-
te de qualificação dos profissionais na área de ur-
gência e emergência, com apoio da direção do HSA.  

O serviço também promove palestras e trei-
namentos sobre primeiros socorros com em-
presas, universidades, escolas e entidades.
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Aline da Silva Nardes 20/07 
Vani Mullich 20/07 
Bruna Souza Siqueira 21/07 
Glaucia Micheli Oliveira dos Santos 21/07 
Franciele de Souza Fontoura 22/07 
Maria de Fatima Braga 22/07 
Marcia Correa Pettenon 23/07 
Brunilda Lemos Schinwelski 24/07 
Michele Hofmann Bitencourt Pires 24/07 
Rosangela dos Santos Cabreira 24/07 
Flavio Christensen 25/07 
Ana Valdira Steinhorst dos Santos 26/07 
Denise Aparecida do Prado Andrade 26/07 
Ezaias Oliveira dos Reis 26/07 
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Hospital Santo Ângelo

Variação das temperaturas aumentam 
registros de atendimentos no HSA

A v a r i a -
ção de 

t e m p e r a t u r a 
neste período 
está refletindo 
no número de 
atendimentos e 
internações de 
crianças com 
problemas res-
piratórios no 
Hospital Santo 
Ângelo. Da-
dos repassa-
dos mostram 
que ape-

Na terça-feira, 17, teve o encontro da equipe de 
Sanificação, no auditório do HSA. A gestora do se-
tor de Sanificação, Lavanderia e Costura, Mirtes 
Segatto, conduziu os trabalhos durante a reunião.

Na oportunidade, Mirtes falou sobre os cuidados 
que todos devem ter com o ponto para evitar infrações. 
Também tratou da questão dos custos, material de lim-
peza para as unidades, além do controle de estoque de 
produtos (distribuição de acordo com a necessidade). 

O encontro da sanificação também discu-
tiu medidas para evitar o desperdício de produ-
tos e tratou de assuntos gerais como comporta-
mento profissional e as diferentes rotinas do setor. 

Equipe de Sanificação

Local: Parque da 
Fenamilho
Horário: a partir das 
8 horas
Programação: 2ª 
Maratona Capital das 
Missões de MBT; 
Cicloturismo; Mara-
tona Infantil (inscri-
ções no site www.
ciclomissoes.com.
br); brinquedos para 
crianças e praça de 
alimentação
Promoção: HSA, 
Unimed Missões e 
ACM

nas na primeira quinzena de julho foram regis-
tradas 121 internações de crianças na Pediatria.

Sandra Teixeira dos Santos, moradora do bairro Ditz, 
está com as filhas, Helena e Amanda, de 8 meses, in-
ternadas em virtude de doença respiratória. A mãe ex-
plica que ela e o marido, Luiz Sérgio Fernandes, se 
revezam nos cuidados com as pequenas gêmeas.

“Há três meses elas vinham tendo problemas res-
piratórios, mas nas últimas semanas com essa va-
riação de temperatura os sintomas se agravaram e 
acabaram sendo internadas no hospital. Agora elas 
estão melhorando com o tratamento”, conta Sandra.

O médico da Pediatria do HSA, Márcio André Ribas, obser-
va que os meses de julho e agosto apresentam os maiores 
índices de internações de crianças com problemas respirató-
rios. A maioria dos casos é de crianças de 0 a 2 anos de idade.

NÚMEROS
Dados do Hospital Santo Ângelo mostram o total de 

atendimentos ambulatoriais e de internações nos primei-
ros seis meses do ano. Em janeiro foram 378; fevereiro 
(285); março (475); abril (503); maio (430); e junho (477).

Cesta Natalidade

O coordenador do Departamento Pessoal, Otávio Pos-
sebom, a integrante do departamento, Ana Flores, e a 
psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, fize-
ram a entrega de Cestas Natalidades, destinadas às 
mães em licença maternidade do Hospital Santo Ângelo. 

Neste repasse foram beneficiadas a enfermeira, Sheila Stei-
dl, e as técnicas de enfermagem, Patrícia Augusti (Banco de 
Sangue) e Cristiane de Freitas (Unidade B). Foram entregues 
alimentos da cesta básica específicos para o aporte nutricio-
nal adequado da mãe e do bebê.  A cesta conta ainda com fral-
das, mamadeiras, bicos, xampu, óleo para pele, entre outros. 

A entrega feita pelo Grupo Políticas de RH foi viabilizada 
através de contrato do Hospital Santo Ângelo com seguradora. 


