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Expediente

Para mar-
car o mês 

de conscienti-
zação para a 
prevenção e 
o diagnóstico 
do câncer de 
mama, o Ou-
tubro Rosa, o 
Hospital Santo 
Ângelo promo-
veu ativida- Médico Lourenço Sangoi falando da Unacon

Outubro Rosa: Comunidade visita Unacon SIPAT encerra nesta sexta-feira

Colaboradores acompanhando a palestra da SIPAT

A palestra motivacio-
nal “Integração e união 
da equipe”, com a profes-
sora Milena Pizolotto, no 
Salão Paroquial da Cate-
dral Angelopolitana, vai 
marcar o encerramento 
da SIPAT 2018. Na opor-
tunidade haverá apresen-
tação do músico, William 
Pires, e sorteio de brindes.

Ao longo da semana 
várias atividades foram 
desenvolvidas. Dentre 
as palestras “Acidentes 
de trajeto – prevenção” 
com o instrutor do CFC 

Presidente da CIPA, Eduardo 
Ritter, e diretor Marcelo Borges

de especial que apresentou a Unidade de Alta Com-
plexidade em Oncologia (Unacon) para a comunidade.

A atividade contou com a participação do provedor Odo-
rico Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Bor-
ges, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, o di-
retor da CNEC Santo Ângelo, Demetrius Abrão Bigaran, a 
presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Mar-
lise Barbosa, a coordenadora de Políticas Públicas para 
Mulher, assim como professores e acadêmicos da CNEC.

O médico Lourenço Sangoi explicou detalhes do funciona-
mento da Unacon que hoje atende convênios e que também 
passará a atender pacientes pelo Sistema Único de Saúde. O 
oncologista disse que falta apenas resolver trâmites burocráti-
cos para a liberação. Observou, ainda, que num primeiro mo-
mento a Unacon realizará quimioterapia e cirurgias oncológicas.

Sangoi explicou que a unidade antederá a área de 
abrangência da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. 

NOVOS CASOS 
De acordo com o médico, em 2018,  estão pre-

vistos mais 60 mil novos casos de câncer mama 
no Brasil. O oncologista salientou a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

VISITA 
Os representantes da comunidade puderam co-

nhecer as instalações da Unidade de Alta Com-
plexidade de Oncologia do Hospital Santo Ângelo.

No domingo, 
21, a equipe de 
profissionais do 
Hospital Santo 
Ângelo esteve 
no Brique da 
Praça fazendo 
a verificação 
de pressão e 
teste de glico-
se. Participa-
ram da ativi-

HSA na Comunidade

Gerente de enfermagem, Maristane Almeida, 
com equipes da Pediatria e Maternidade

dade colaboradores da Maternidade e da Pediatria.
Na foto, a enfermeira gestora da Maternida-

de, Marieli Munaretto, as técnicas de eferma-
gem, Jéssica Neto, Bruna Siqueira, Mayara San-
tos, Rosane Carneiro, a enfermeira gestora da 
Pediatria, Juliana Gonçalves Pires, a técnica Eliane 
Lacort e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.

Tenente Francisco Schaff

Obra de revitalização

Operário trabalhando na obra do HSA

Avança a obra 
de revitalização 
da parte exter-
na do Banco de 
Sangue  e do ser-
viço de Diagnós-
tico e  Imagem do 
que ficam na rua 
Antônio Manoel.

São Luiz, Neimar Rabuske, a diretora de ensi-
no, Paula Silva, e a atendente Camila Corrêa. 

Também foram ministradas palestras sobre “Resíduos do 
serviço de saúde” com o analista ambiental da Unimed Mis-
sões, Altamir Lauri Coimbra da Silva; “Tecnologia no dia a dia 
das pessoas” com Daniel da Veiga; e “Acidentes domésti-
cos” com o tenente do Corpo de Bombeiros, Franciso Schaff. 

As atividades foram coordenadas pelo presiden-
te da CIPA do HSA, Eduardo Ritter, e a presiden-
te da CIPA da Unimed Missões, Dulcineia Ribeiro.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Bruna de Castro Wiebbelling 26/10
Berenice Bonini Borchartt 27/10
Daniel Trois Olson 27/10
Josiele da Silva Maciel 27/10
Jusiane Machado da Silva 28/10
Maria de Fatima de O. dos Santos 28/10 
Fabio Pertile 31/10

Aconteceu, na 
quinta-feira, 

25, uma reunião da 
direção do Hospital 
Santo Ângelo com 
integrantes do Con-
selho Municipal de 
Desenvolv imento 
(Comude). Partici-
param da reunião o 
provedor do HSA, 
Odorico Bessa Al-

Direção recebe integrantes do Comude

Reunião da direção com o Comude

Viagem a Brasília

Na próxima sema-
na, o provedor, Odori-
co Bessa Almeida, es-
tará em Brasília. 

O provedor vai se 
reunir com parlamen-
tares gaúchos, apre-
sentando projetos e na 
busca de recursos de 
emendas para o Hos-
pital Santo Ângelo. Provedor Odorico Bessa Almeida

Na sala de espera, pró-
ximo ao Centro Cirúrgico, 
foram colocadas máquinas 
self-service. 

As pessoas poderão ad-
quir um saboroso café, refri-
gerantes, água mineral, su-
cos e salgadinhos. 

Máquinas automáticas para café e salgadinhos

De 5 a 9 de novembro
24º Curso Casal Gestante

meida, o consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, o assessor 
de direção, Fermino Zucoloto Batista, o presidente do Comude, 
Diomar Formenton, e a secretária do conselho, Mara Battu.

No encontro teve um balanço dos investimentos feitos pela 
Consulta Popular, do Governo do Estado, no Hospital Santo Ân-
gelo, nas cinco edições que definiram recursos para a área da 
saúde. Também ficou definido que no dia 23 de novembro inte-
grantes do Comude estarão visitando as instalações do Hospital 
Santo Ângelo para conhecerem de perto os investimentos feitos, 
através da Consulta Popular, na Instituição de Saúde.

Direção reúne-se com Corpo Clínico

Reunião com médicos no auditório do  HSA

A direção do 
Hospital Santo 
Ângelo reuniu-se 
com o Corpo Clí-
nico. Na ocasião 
o diretor adminis-
trativo, Marcelo 
Borges, mostrou 
o quantitativo da 
contratualização 
com o Estado, assim como metas a serem atingidas pelo 
HSA no prestação de serviços.

Participaram da reuniao o consultor hospitalar, Edemar 
Paula da Costa, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a di-
retora clínica, Mabel Konzen, e os médicos que integram 
o Corpo Clínico do Hospital Santo Ângelo. 

Reunião da Lavanderia, Costura e Sanificação

No dia 4 aconteceu 
a reunião de retorno 
da gestora do setor de 
Lavanderia, Costura 
e Sanificação, Mirtes 
Segatto. O provedor 
Odorico Bessa Almei-
da, participou da ativi-
dade.

Durante a reunião 
foram discutidas ações Provedor Odorico participou do encontro

de ajustes no processo  dos serviços do setor. Também foi pauta 
da reunião o ponto, escala de férias e assuntos gerais do setor 
de Lavanderia, Costura e Sanificação.

Treinamento da equipe da Pediatria

A equipe da Pediatria fez 
treinamento com a acadêmi-
ca de enfermagem da URI, 
Marina Boff, e a orientadora 
professora do curso, Vivian 
Bittencourt.

A atividade baseou-se no 
trabalho “Marcas da Violência 
em Crianças”. Juliana Pires com a equipe

A ação preparou os profissionais para identificar sinais que 
possam indicar uma criança vítima de violência. 

Na foto, a enfermeira gestora da Pediatria, Juliana Pires, as 
técnicas de enfermagem, Elisandra Rocha Silva e Alessandra 
Vargas de Oliveira, a professora Vivian Bittencourt e a acadêmi-
ca Marina Boff.

INSCRIÇÕES:
Na Internação do HSA

HORÁRIO DO CURSO:
Das 19h30min às 21h30min

30 vagas

2º DIFAHSA será no dia 4 de novembro

Acontece, no dia 4 de novem-
bro, o 2º DIFHSA (Dia da Família 
HSA), no Clube 28 de Maio. O 
evento inicia às 9 horas. 

O coordenador do Departa-
mento Pessoal, Otávio Possebom, 
explica que os colaboradores inte-
ressados poderão adquirir cartões 
ao preço de R$ 20. Eles estão 
disponibilizados na AFUHSA ou 
no Departamento Pessoal. O cardápio será arroz, galeto, 
saladas verdes, maionese, cuca e pão.

Otávio Possebom


