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Expediente

Laboratório de Análises Clínicas recebe 
certificação de excelência do PNCQ

O L a -
bora -

tório de Aná-
lises Clínicas 
do Hospital 
Santo Ânge-
lo recebeu o 
certificado de 
excelência em 
qualidade dos 
serviços pela 
S o c i e d a d e 
Brasileira de 
Análises Clí-

“Natal é tempo de renovação e esperança. Desejo a to-
dos os colaboradores votos de um Feliz Natal e um Prós-
pero Ano Novo com muita paz, amor e alegria no coração.”

Marcelo Borges
Diretor Administrativo 

Mensagem de Natal

Confraternização do Serviço
 de Imagem e Diagnóstico 

Equipe do Serviço de Imagem e Diagnóstico do HSA

No dia 14, na sede da Associação Médica, aconteceu a 
confraternização da equipe do Serviço de Imagem e Diag-
nóstico. A atividade contou com a participação do médico 
radiologista, José Hermes, a coordenadora do setor, Mari-
lene da Costa, assim como demais colaboradores e seus 
familiares.

Modernos equipamentos

nicas (SBAC). Essa é a nona certificação em reconheci-
mento ao padrão de qualidade dos serviços desenvolvidos 
pelo laboratório, através de exames de hematologia, bio-
química, microbiologia, imunologia, urianálise, coagulação 
e gasometria.

A gestora do Laboratório de Análises Clínicas, a bio-
médica Nádia da Rosa Moraes, lembra que desde 2010 o 
hospital participa deste processo. “O certificado que obti-
vemos consolida o trabalho de controle de qualidade, con-
fiabilidade e responsabilidade nos processos, assim como 
reflete a dedicação e a responsabilidade de nossa equi-
pe de profissionais. É sempre importante lembrar que os 
serviços desenvolvidos pelo laboratório passam por ava-
liações mensais pelo Programa Nacional de Controle de 
Qualidade (PNCQ) - patrocinado pela Sociedade Brasileira 
de Análises Clínicas”, destaca.

Outro aspecto observado pela biomédica como impor-
tante que tem contribuído para a conquista desse certifi-
cado são os modernos equipamentos com automação que 
garantem resultados mais precisos. 

EQUIPE  
A equipe do Laboratório de Análises Clíni-

cas conta com 4 biomédicos, 15 técnicos de en-
fermagem e auxiliares de laboratório e 3 secretá-
rias que realizam cerca de 24 mil exames mensais. 

O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Santo 
Ângelo atende pacientes do Hospital Santo Ângelo e tam-
bém o público externo. Na Casa de Saúde o laboratório fun-
ciona 24 horas por dia. Enquanto o horário de atendimento 
das pessoas que procuram os serviços do laboratório é das 
7 ás 12 horas e das 13h30min às 17 horas, de segunda a 
sexta-feira. Mais informações pelo telefone (55) 3313 2000. 

A equipe do Laboratório de Análises Clínicas do HSA

Mensagem do provedor

“O Natal é a grande festa da humanidade em comemo-
ração ao nascimento do Menino Jesus. Desejo aos funcio-
nários do Hospital Santo Ângelo um Feliz Natal e que 2019 
seja um ano de realizações e conquistas para todos nós.”

Odorico Bessa Almeida
Provedor do HSA
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Maria Madalena Nunez Aguiar 21/12
Marleni da Silva Santos 21/12
Andrea Silva dos Santos 22/12
Leuda da Silva Nunes 22/12 
Elcione Lizete Frederich 23/12 
Marcio Vinicius Steinhaus 23/12 
Laura Pippi Terra do Amaral 24/12
Tainara dos Santos Leal 24/12 
Daniele Rambo Lauxen Da Rosa 25/12 
Paola Taborda Birmann 25/12 
Sandra Beatriz Machado 25/12
Juliane da Silva Maciel 26/12 
Natiele Antunes Velasques 26/12 
Alexandre Oliveira Nunes 27/12
Daniele Signorini Machado 27/12 
Giovana dos Santos Cassol 27/12 
Jennifer Tandara de Albuquerque 27/12

Confraternização de final de ano 
da direção com as chefias

Integrantes do Grupo Políticas de RH que organizaram a atividade

HSA em clima de Natal

N este período, o clima de Natal contagia toda a cidade.  
Na quinta-feira, 20, teve um Papai Noel diferente, com 

o personagem Palhaço Leleco, do Projeto Dr. Palhaço (interpre-
tado pelo técnico de Segurança no Trabalho, Marcelo Padilha), 
que circulou pelas unidades e setores, distribuindo bombons 
com mensagens de Natal para os colaboradores.

A ação foi desenvolvida pelo Grupo Políticas de RH do Hos-
pital Santo Ângelo, que é formado pelo coordenador do Departa-
mento Pessoal, Otávio Possebom, a psicóloga do Trabalho, Ca-
rine Bueno Fernandes, as integrantes do Departamento Pessoal 
Ana Flores e Isadora Thiemann, e os técnicos de Segurança do 
Trabalho, Marcelo Padilha e André Blum.

“O Natal é um con-
vite à solidariedade e 
ao sentimento de amor. 
Desejamos a todos um 
Feliz Natal e um Prós-
pero Ano Novo!”

Loi Roque Biacchi
Diretor Técnico

Mensagem de Natal

Provedor Odorico Bessa Almeida durante a confraternização
Nesta sexta-feira, 21, aconteceu confraternização de 

final de ano da direção do Hospital Santo Ângelo com as 
chefias de unidades. Estiveram no encontro o provedor 
Odorico Bessa Almeida,  o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida, e chefes de unidades.

Homenagem das secretárias

Acontece, nesta sexta-feira, 21, às 17 horas, a pos-
se da diretoria eleita do Hospital Santo Ângelo. 
A solenidade de posse será no auditório do HSA.

Provedor: Odorico Bessa Almeida
Vice provedora: Iara T. Zappe Fortes
1º secretário: Amauri Stringuini
2º secretário: Adão Lago Pinto
1º tesoureiro: Léo Mousquer
2º tesoureiro: Jaime de Oliveira
Conselho fiscal
Titulares:
Fernando Vontobel Londero
Neri Minuzzi
Emir Fronza
Suplentes:
Luis Vilmar Denardin
Ângelo Carrafa
Isabel Cristina dos Santos Câmara

Posse da diretoria do HSA

A enfermeira gestora do setor de Faturamento,  Valdecira 
Senger, recebeu, nesta sexta, 21, uma homenagem da equipe 
de secretárias das unidades do HSA. 

As colaboradoras fizeram a entrega de uma cesta de Natal.


