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2º Encontro dos Pequenos Guerreiros da
UTI Neonatal será neste domingo

N

este domingo,
18, acontecerá o
2º Encontro dos
Pequenos Guerreiros da UTI Neonatal do Hospital Santo Ângelo.
O médico responsável técnico da unidade,
Guilherme Dutra
Pinheiro, explica
que a atividade,
que inicia às 9
horas, tem como
objetivo marcar
Equipe fazendo a divulgação do evento
o Mês da Prematuridade (Novembro Roxo), assim como promover uma
confraternização da equipe de profissionais com familiares
dos bebês que passaram pela UTI Neonatal.
A enfermeira gestora, por sua vez, Aline Rebelato, explica que haverá várias atrações. Dentre elas a participação do Palhaço Leleco (interpretado pelo técnico de Segurança no Trabalho do HSA, Marcelo Padilha) e brinquedos
pula-pula para a garotada.
Na oportunidade também será feita a comercialização
de camisetas alusivas à data. Neste sábado, dia 17 de novembro é comemorado o Dia Mundial Prematuridade.
UTI NEONATAL
A UTI Neonatal do Hospital Santo Ângelo conta com 10
leitos para o atendimento da comunidade regional e conta
com uma equipe de médicos pediatras, médicos neonatologistas, enfermeiras especializadas em Unidade de Terapia Intensiva, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas,
psicóloga, nutricionista, fonoaudióloga e oftalmologista.
Na foto, os médicos Guilherme Dutra Pinheiro e Denise
Verardi, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a
enfermeira gestora da unidade, Aline Rebelato, e os demais integrantes equipe da UTI Neoanatal.
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Direção reúne-se com técnicos da
Secretaria Estadual de Saúde
A direção
do
Hospital
Santo Ângelo
esteve
reunida, nessa
semana, com
Rogério Celi,
diretor
do
DAHA (Departamento
de
Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial)
da Secretaria Direção do HSA reunida com técnicos na SES
Estadual de
Saúde. Participaram do encontro o provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Borges,
o consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, assim como
o deputado estadual, Eduardo Loureiro, a médica Dra. Sheila
Ferreira, o coordenador da 12ª CRS, Yuri Sommer Zabolotsky, Vando Ribeiro, entre outros.
Um dos assuntos tratados foi o atendimento de pacientes
pelo SUS na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia
do Hospital Santo Ângelo (Unacon). Na oportunidade foram
definidos detalhes para viabilizar o funcionamento deste serviço no Hospital Santo Ângelo.
De acordo com o diretor do DAHA, a Secretaria Estadual
de Saúde após a assinatura do contrato o HSA poderá realizar serviços de consulta, diagnóstico e tratamento oncológico de pacientes da região.

Hospital Santo Ângelo
UM NOVO HOSPITAL
PARA UM NOVO TEMPO
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Hospital Santo Ângelo

Caminhada de Combate ao Diabetes

Representantes do HSA e da ARAD no Brique da Praça

N

o domingo, 11, foi realizada Caminhada de Combate ao Diabetes. Os participantes tiveram como
ponto de partida a Praça do Brique e seguiram pela Marechal Floriano, passando pela rua Antônio Manoel até
a Praça Pinheiro Machado. A atividade foi desenvolvida
pela ARAD em parceria com o Hospital Santo Ângelo.
Na foto, as enfermeiras Rosane Hossa, Emanoele
Busatto, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a vereadora Jacqueline Possebom, o presidente da
ARAD, Vilson Fonseca Lemos, assim como Tiago Bittencourt de Oliveira e outros integrantes da associação.

Banco de Sangue

A coleta de sangue no Banco de Sangue do
Hospital Santo Ângelo funciona de segunda a
sábado, das 7 às 12h30min. Mais informações
pelo telefone (55) 3313 2000

Hospital Santo Ângelo

Novembro Azul
Dados do Ministério da Saúde mostram que
no Brasil a cada
36 minutos um
homem
morre
vítima de câncer
de próstata. Um
levantamento do
Instituto Nacional do Câncer Médico urologista, Daniel Leal
(INCA) estima que esse ano em serão 68.220 novos casos da doença e um risco estimado de 66 novos casos a
cada 100 mil homens.
O médico urologista, Daniel Pereira Leal, explica que
esse tipo de câncer é mais comum em homens na faixa
etária de 55 a 65 anos. Por isso salienta a importância de
os homens a partir dos 50 anos de idade fazerem o exame
PSA (antígeno prostático específico - que avalia alteração
de enzimas da próstata) associado ao toque retal. Já no
caso de pessoas com casos de familiares com câncer de
próstatas e homens de raça negra, Daniel recomenda que
os exames preventivos sejam feitos a partir dos 45 anos.
O urologista salienta que ardência e dificuldade para
urinar, podem ser sintomas da doença. No entanto, ele
explica que esses sintomas podem ser confundidos com
uma infecção na próstata ou até mesmo uma hiperplasia prostática benigna. No caso do câncer de próstata, na
fase inicial da doença, não há sintomas. Os sinais somente aparecem num estado avançado da doença.
No estágio avançado o tumor obstrui o canal da bexiga
dificultando a passagem da urina. “O câncer de próstata
começa no interior da glândula. Com seu crescimento ele
ultrapassa a próstata e então começa a fase da metástase - quando inicia a liberação de células cancerígenas
para outras parte do corpo. O mais comum são as células
doentes atingir os ossos da bacia, as costelas, as vértebras e fêmur, mas também afetam órgãos como o cérebro, pulmão e fígado”, diz Daniel.
O médico salienta que há basicamente dois tipos de
tratamento curativos do câncer de próstata: a cirurgia e
a radioterapia. Os demais tratamentos, como injeções ou
uso de comprimidos orais, são apenas medidas paliativas.
SAÚDE DO HOMEM
O urologista acredita que muitos homens, diferente
das mulheres, acabam procurando um médico de forma
mais tardia. “Não vejo como uma questão de preconceito,
mas sim um descuido e até mesmo hábito cultural. As mulheres, na maioria das vezes, na primeira menstruação,
passam a visitar o médico com frequência. Com o homem
é diferente. Esse é algo que precisa ser reavaliado, porque a descoberto do câncer de próstata faz toda a diferença”, finaliza Daniel.
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