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Expediente

Rústica conscientiza sobre
 a doção de órgãos

Mais de 400 atletas de toda a região participaram da II 
Rústica de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos 

para Transplante, no domingo, 2. O ponto de partida foi o 
cruzamento das ruas Marquês do Herval e Bento Gonçalves 
com dois trajetos: o primeiro de 15 km e o segundo de 2km.

Na premiação geral Masculino ficou em primeiro lugar 
Rudnei Martins de Mello (BRF Serp); em segundo Filipe Mat-
ter Cargnelutti (TAG/KM7); em terceiro André Clovis Herther 
(CCI); em quarto Adelar Shuler (Panambi) e em quinto Jean 
Oliveira da Silva (Acelcor). Na premiação geral feminino em 
primeiro lugar Maria Rosana Nunes Ferreira (CCI); em se-
gundo Josiane de Fátima Anhaia (CCI); em terceiro Luciana 
Beatriz da Luz (Ral Runner); em quarto Michele dos Santos 
Silvacky (Run4Life); e em quinto lugar Tatiane Siede Sarto-
ri (Tati Person). As outras classificações podem ser vistas 
no link http://www.ucrsm.com/02092018resultado15k.htm.

Durante as premiações recebeu homenagem dos 
organizadores do evento o transplantado de pul-

Largada foi no cruzamento da Bento Gonçalves com a Marquês

Núcleo de Segurança do Paciente

Uma impor-
tante atividade 
foi realizada, 
na quarta-fei-
ra, 29, no au-
ditório do HSA, 
com a coor-
denadora do 
Núcleo de Se-
gurança do Pa- Enfermeira Jacinta Spies com equipes do HSA

ciente do Hospital Vida & Saúde, a enfermeira Jacinta Spies. 
O encontro contou com a participação do provedor do Hospital 
Santo Ângelo, Odorico Bessa Almeida, diretor administrativo, 
Marcelo Borges, diretor técnico, Loi Roque Biacchi, gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida, assessor de direção, Fermi-
no Zucoloto Batista, assim como dos gestores de unidades, 
profissionais de enfermagem e outros colaboradores do HSA.

Jacinta explicou como foi o processo de implantação das 
ações voltadas à segurança do paciente no Hospital Vida & 
Saúde. A enfermeira destacou que esse processo é comple-
xo. Consiste em melhorar a infraestrutura, a comunicação, 
descrever os protocolos, treinar os protocolos e implantá-los 
gradativamente de acordo com a possibilidade da institui-
ção. Jacinta Spies salientou como fundamental que todos os 
profissionais que têm contato com o paciente, desde a sua 
admissão no hospital, envolvendo as áreas de nutrição e en-
fermagem, a classe médica, os integrantes da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar e os fisioterapeutas devem 
estar envolvidos neste processo. “O grande objetivo deste en-
contro no Hospital Santo Ângelo não foi apenas ensinar, mas 
também trocar experiências, mostrar a trajetória que trilhamos 
e apontar os desafios que temos pela frente”, finalizou Jacinta.

mão, Antônio Roberto Meneghetti.
Também estiveram presentes na 

atividade o diretor administrativo, Mar-
celo Borges, que participou da rústi-
ca, assim como do diretor técnico, Loi 
Roque Biacchi, a gerente de enfer-
magem, Maristane Almeida, entre ou-
tros colaboradores do HSA, equipes 
da região e a comunidade em geral.

A II Rústica de Incentivo à Doação de 
Órgãos foi uma promoção do Hospital 
Santo Ângelo, através da Comissão Intra
-Hospitalar de Doação de Órgãos e Teci-
dos para Transplantes (CIHDOTT), em parceria com a Secre-
taria de Turismo e Esportes, Lazer e Juventude e M2 Running.

Antônio Meneghetti

A Indepen-
dência do Bra-
sil é o feriado 
em que se ce-
lebra a eman-
cipação brasi-
leira do reino 
de Portugal. O 
acontecimento 
histórico foi no 
dia 7 de setem-
bro de 1822, 

Independência do Brasil

quando nas margens do riacho Ipiranga, o príncipe Dom 
Pedro gritou “independência ou morte” num gesto simbóli-
co  de que o Basil não era mais uma colônia de Portugal.

Independência ou Morte, do pintor Pedro 
Américo, óleo sobre tela (1888)
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Carla Tatieli Campos Cardoso 07/09 
Cristiane dos Santos Silva 08/09 
Cristiane Guths da Silva de Freitas 08/09 
Lais De Lima Rodrigues Rolland 08/09 
Soledade Barbosa de Campos 08/09 
Elenita Riewe Wentz 09/09 
Fernando Ramos da Silva 09/09 
Juliano Samuel Brum 11/09
Daiane Cristina Prestes 12/09 
Elsa de Fátima Valter 12/09 
Jucieli Maria Bairros 12/09 
Daniel Jose Dambros 13/09 
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Hospital Santo Ângelo

Reunião de enfermagem

Reunião realizada no auditório do HSA

A equipe 
da Central de 
Materiais Este-
rilizados reali-
zou, nos dias 9 
e 10 de agos-
to, treinamento 
com o SAMU. 
A atividade foi 
acompanhada 
pela enfermei-
ra gestora da 
CME, Rosa 
Moraes. 

A a equipe 
recebeu trei-
namento sobre 
r e a n i m a ç ã o 

Reanimação cardiopulmonar foi o tema

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

ra, 6, no auditório 
do HSA, a reunião 
mensal de enferma-
gem. A gerente de 
enfermagem, Ma-
ristane Almeida, co-
ordenou a atividade.

Na oportunidade, 
Maristane repassou 

Repasse de Cesta Natalidade

A Cesta Na-
talidade é um 
benefício do 
Hospital Santo 
Ângelo desti-
nado às cola-
boradoras em 
licença materni-
dade. A cesta é 
viabilizada por 
meio de contra-
to do HSA com 
seguradora.

Na segunda- Elaine Jaroszewski foi a beneficiada

as orientações do presidente do Coren, Daniel de Souza, so-
bre os “Aspectos éticos e legais para enfermagem no uso das 
redes sociais”. O assunto foi tema de recente encontro em Ijuí.

Na reuniao também foi retomada a Comissão de Se-
gurança do Paciente e tratados assuntos gerais.

Corpo Clínico

Membros do Corpo Clínico do HSA

No dia 28 de agos-
to aconteceu reunião 
do Corpo Clínico, no 
auditório do HSA. Na 
ocasião foram discuti-
dos assuntos referen-
tes à qualificação dos 
serviços prestados e à 
valorização dos profis-
sionais que atuam no 
HSA. Participaram da 
reunião o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a diretora clínica, 
Mabel Konzen, o vice-diretor clínico, José Otávio Dworzecki, 
e os médicos Flávio Christensen, Rafael Fontoura, Cléia Cas-
tro, Lisoneide Tenhorst, Minglan Rorato, Cleiton Dahmer, Luis 
Carlos Cavalheiro, Cláudia Colisse, Henrique Costa, Diogo 
Balbinot, Maria Antônio Pizarro, Greta Viana, Morgana Rebou-
ças, Cláudia Costa, Florence da Rocha, Gilberto Heinzmann.

CME faz treinamento com o Samu

cardiopulmonar adulto e infantil, técnicas de imobilização 
e Manobra de Heimlich em bebê engasgado.

Rosa destaca a importância deste treinamento para 
que a equipe esteja preparada para esse tipo de atendi-
mento caso seja necessário. 

A gestora do setor agradeceu o coordenador de enfer-
magem do Samu, Alex Martins Antunes, pelo importante 
treinamento feito com a CME.

feira, 27, aconteceu mais uma entrega deste benefício, 
desta vez para Elaine Jaroszewski, do setor de Costura 
do HSA.

A entrega foi feita pelo Grupo Políticas de RH, através 
do coordenador do Departamento Pessoal, Otávio Posse-
bom, a integrante do departamento, Ana Flores, e a psicó-
loga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes. 

Setembro Amarelo

Equipe reunida no CAPS AD

No dia 24 de 
agosto, no CAPS 
AD, aconteceu reu-
nião para planejar 
as atividades espe-
ciais do Setembro 
Amarelo. Durante 
a reunião foram 
definidos detalhes 
da programação 
que contará com 
atividade no Brique 
da Praça e terá a participação de pacientes da unidade 
e familiares, assim como as equipes de Saúde Mental.

Participaram do encontro a diretora clínica e médi-
ca responsável pela Unidade de Saúde Mental, Mabel 
Konzen, a enfermeira gestora da Unidade de Saúde 
Mental, Cristina Taborda, a enfermeira Arne Didonet 
(CAPS AD), a coordenadora do CAPS AD, Rosângela 
Saragoso, a psicóloga, Carine Bueno Fernandes (HSA), 
as assistentes sociais, Priscila Dekeper (HSA), Mai-
ra Bagatini (CAPS AD) e Graziela Risdoffe (CAPS II).

O Setembro Amarelo é uma campanha nacional de 
prevenção ao suicídio, iniciada em 2014 em Brasília.


