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Expediente

Avaliação dos atendimentos de AVC

Aconteceu, na terça-feira, 29 de janeiro, no auditório do 
HSA, uma reunião que avaliou os números de casos de AVC 
atendidos pelo serviço de telemedicina do Hospital Santo 
Ângelo. A apresentação foi feita pelo enfermeiro Joel Bueno. 

Joel evidenciou detalhes do total de casos de AVC isquê-
mico e AVC hemorrágico, assim como os resultados do ser-
viço de telemedicina. Esse serviço possibilita um diagnósti-
co rápido de pacientes com AVC, através de uma conexão 
direta do médico da emergência do HSA com a equipe de 
neurologistas do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre.

APLICATIVO
A enfermeira do projeto Angels, Paola Beglioni-

ni, por sua vez, explicou detalhes do funcionamen-
to do aplicativo “Join” que permite que o médico tenha 
acesso aos protocolos de telemedicina do paciente, 
assim como o grupo de profissionais cadastrados. 

Enfermeiro Joel Bueno apresentado balanço dos protocolos de AVC

Alta tecnologia para o atendimento 
de pacientes com AVC isquêmico

O H o s -
p i t a l 

Santo Ângelo 
conta com um 
serviço espe-
cializado para o 
atendimento de 
pacientes com 
AVC isquêmico. 
O médico neu-
rologista, José 
Otavio Dwor-
zecki Soares, 
é responsável 
pelo serviço e 
conta com uma 
equipe de pro-
fissionais qua-
lificados que 
periodicamen-

Atendimento efetuado na sala de Telemedicina

Treinamento com laboratório de Cascavel

O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital 
Santo Ângelo é uma importante referência pela ex-
celência de seus serviços. Na quarta-feira, 6, a bio-
médica, Nádia da Rosa Moraes, gestora do laborató-
rio do HSA, coordenou treinamento com integrantes 
do Laboratório Álvaro do município de Cascavel do 
Paraná. 

O treinamento foi sobre identificação de erros pré
-analíticos. Nádia explica que a atividade mostrou 
como eliminar possíveis erros que possam acontecer 
durante o processo, assim como fazer a identifica-
ção, coleta correta e uso do material adequado.

A biomédica Nádia Moraes coordenou o treinamento

te realizam treinamentos para o atendimento destes casos.
Joel Bueno, enfermeiro que atua no serviço de Tele-

medicina, explica que essa especialidade funciona no se-
tor de Urgência e Emergência do Hospital Santo Ângelo. 
“Contamos com uma sala especial com equipamentos de 
alta tecnologia para o atendimento de pacientes vítimas de 
AVC isquêmico. Temos um aparelho de vídeo conectado di-
retamente com o Hospital Moinhos de Vento de Porto Ale-
gre que repassa imagens para neurologistas que acompa-
nham o atendimento feito pelo médico plantonista do HSA. 
É importante também salientar que o neurologista do nosso 
hospital também acompanha esse processo. Além da visua-
lização do paciente pelo vídeo, os médicos de Porto Alegre 
também têm acesso aos exames de tomografia enviados via 
internet. Desta forma é possível observar mais detalhes da 
real situação do paciente e dessa forma definir a conduta 
do uso ou não do agente trombolítico endovenoso - subs-
tância que dissolve a coagulação sanguínea em um vaso 
bloqueado e restaura o fluxo normal sanguíneo e do tecido.”

JOIN
Em paralelo a isso, o HSA também utiliza um aplica-

tivo chamado “Join”, semelhante ao WhatsApp que per-
mite a comunicação entre os médicos e enfermeiros du-
rante as etapas do protocolo de atendimento e serve 
como ferramenta para o envio de imagens, dados dos 
exames e outras informações sobre o paciente. Os dados 
ficam restritos aos profissionais de saúde através des-
te aplicativo. Isso garante o sigilo total das informações. 

O aplicativo também permite mensurar o tempo de atendi-
mento do paciente, suas diferentes etapas, e uma visão ampla 
da conduta, importante para avalição do que pode ser aprimo-
rado neste processo no que se refere a agilidade do serviço.

RESULTADOS
O diretor técnico do Hospital Santo Ângelo, Loi Ro-

que Biacchi, salienta a importância deste serviço pelo su-
cesso nos resultados. Antes havia uma limitação maior no 
atendimento de pacientes com acidente vascular cerebral 
(AVC) no serviço de Urgência e Emergência. Com o uso 
de novas tecnologias e medicações estamos obtivemos 
excelentes resultados no tratamento destes pacientes.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Jessica Analise Rakowski 04/02 
Cristiane Daniela R. da Silva 09/02
Paula Munaretto 09/02 
Andreia Aparecida O. de Almeida 10/02 
Cleo Damian Camargo 10/02 
Matheus Fernandes 10/02 
Francieli Araujo Ferrazza 12/02 
Letiane Moura Herter 12/02 
Ciro Marconatto Coletto 13/02 
Aline dos Reis Lizott 14/02 

Reunião da CIPABrigada de Emergência faz simulado

Na terça-feira, 5, aconteceu a reunião mensal da CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).  O pre-
sidente da CIPA, Eduardo Ritter,  conduziu o encontro 
que teve a participação do coordenador do Sesmt, Otávio 
Possebom, e do técnico de Segurança do Trabalho, Mar-
celo Padilha.

Durante a atividade foi feito um balanço dos números 
referentes ao mês de janeiro e as ações para a prevenção 
de acidentes de trabalho.

Simulado realizado no prédio dos 58 leitos

A Briga-
da de 

E m e r g ê n c i a 
desenvolveu , 
na quarta-feira, 
6, um simula-
do de primei-
ros socorros no 
prédio dos 58 
leitos. 

O treina- Reunião no auditório do Hospital Santo Ângelo

A 12ª Coor-
denadoria Re-
gional de Saú-
de promoveu, 
na terça-feira, 
5, treinamen-
to com equi-
pe do HSA.

A coorde-
nadora subs-

mento foi realizado pelo técnico de Segurança no Trabalho 
do Sesmt, Marcelo Padilha, e integrantes  do Samu. 

Treinamento com a equipe da Unacon

Equipe do HSA com integrantes da 12ª CRS
tituta , Margarete Forlin, explicou que o treinamento buscou 
capacitar a equipe para o fluxo de encaminhamentos de pa-
cientes de oncologia da  área de abrangência da 12ª CRS.

PRESENÇAS
Presentes na reunião a gerente de enfermagem do  HSA, Ma-

ristane Almeida, a enfermeira responsável pela Unacon, Jaque-
line Bagetti Garcia, as enfermeiras, Neida Faganello, Valdecira 
Senger e Dienefer Petrowski, a farmacêutica, Raquel  Botton,  as 
técnicas de enfermagem, Marivane Schirmer e Kathiuscha Paz, as 
secretárias Gisele Buzinello e Brenda Margarin,  e pela 12ª CRS, 
as enfermeiras da regulação Márcia Lopes e Patrícia Almeida.

O Banco de 
Leite Humano 
do Hospital San-
to Ângelo ne-
cessita de fras-
cos tipo Nescafé 
(embalagem de 
vidro e tampa 
plástica) tama-
nhos grande ou 
pequeno. Os 
frascos poderão 
ser entregues 
diretamente no 
Banco de Leite 

Banco de Leite Humano

Frascos de vidro de Nescafé

ou deixados na portaria informando a destinação. 
Mais informações pelo telefone (55) 3313 2000 - 
ramal 153.

Missa vai celebrar os 87 anos do HSA

Uma missa especial será celebrada em homenagem aos 
87 anos do Hospital Santo Ângelo, no domingo, 10, às 9 ho-
ras, na Catedral Angelopolitana. No domingo também ha-
verá atividade no Brique da Praça, a partir das 9 horas, 
promovida pelo HSA e a AFUHSA. Na oportunidade se-
rão feitos testes glicose e verificação de pressão arterial. 


