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Expediente

Unacon começa atender pacientes 
pelo SUS a partir da segunda-feira

A partir da segunda-feira, 11, inicia o atendimento de 
pacientes pelo Sistema Único de Saúde na Unidade 

de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). Um ato sole-
ne, às 9 horas, vai marcar o começo deste serviço pelo SUS 
na Unacon.

Ao todo serão 500 consultas mensais, 420 aplicações de 
quimioterapia e 54 cirurgias oncológicas. Além disso, a uni-
dade conta com serviços de diagnóstico e imagem como to-
mografia, ultrassonografia, mamografia, raio-X endoscopia, 
colonoscopia, exames laboratoriais e patológicos. 

Também disponibiliza serviço de urgência e emergência 
aos pacientes que realizam tratamento na Unacon. O serviço 

HSA conta com modernas instalações na Unacon 

Hospital Santo Ângelo
UM NOVO HOSPITAL

PARA UM NOVO TEMPO

Hospital Santo Ângelo - Rua Antônio Manoel - 701 - Telefone: (55) 3313 2000

O provedor Odorico Bessa Almeida confirmou a 
data de entrega da obra dos 58 leitos do Hospital San-
to Ângelo para o dia 27 de abril. A inauguração vai ser 
às 14 horas. O prédio, localizado entre as ruas Bento 
Gonçalves e 15 de Novembro, recebeu investimento de 
mais de R$ 2,3 milhões - recursos do Governo do Esta-
do e do Hospital Santo Ângelo. Ao todo são 32 ambien-
tes nos três andares com 24 quartos para o atendimen-
to de pacientes pelo SUS. Com a inauguração da obra, 
o HSA ampliará o número de leitos de 170 para 228.

Obra dos 58 leitos será inaugurada no dia 27 de abril

Confirmada data de inauguração 
da obra dos 58 leitos

vai atender pa-
cientes de 24 
municípios da 
região. 

O horá-
rio de funcio-
namento da 
Unacon é de 
segunda a sex-
ta-feira, das 8 
às 18 horas.

Sala de quimioterápicos No total são 24 quartos nas novas instalações
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES

Karine Aparecida da Silva 08/03 
Luciana Cardinal 09/03 
Maritsa Stroschon 09/03 
Neida Simone Klein Faganello 09/03 
Kelli Lowe Dezengrini 11/03 
Suelen Eluiza Bauer 11/03 
Regis Lopes 12/03 
Christian Giovani Nicoletti 13/03 
Clarisa Stieler Marciano 13/03
Idair dos Santos Machado 13/03 
Lidiane Tanise Cargnelutti 14/03 

Reunião de enfermagem

Gerente de enfermagem, Maristane Almeida

Aconteceu, na quinta-feira, 7, a reunião mensal de en-
fermagem, no auditório do Hospital Santo Ângelo (HSA). 
A atividade foi conduzida pela gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida. 

No encontro foram tratados vários temas como a orga-
nização do fluxo de atendimento de pacientes na Unacon, 
o uso adequado de EPIs (equipamentos de proteção indi-
vidual) e outros assuntos gerais das unidades. 

Dia Internacional da Mulher

Ações de beleza da mulher na sala de descanso

A Brigada de 
Emergência rea-
lizou, na quarta-
feira, 6, um trei-
namento sobre 
remoção de pa-
cientes em leitos. 

A atividade 
foi organizada 
pelos técnicos de 
Segurança no-
Trabalho, Marcelo 
Padilha e André 
Blum. O treina-
mento contou 
com o enfermeiro 
do Samu, Heron 
Mousquer, e o 

N esta sexta-feira, dia 8 de março, se comemora o Dia 
Internacional da Mulher. Para marcar essa data a ge-

rente de enfermagem Maristane Almeida, a presidente da AFUH-
SA, Herondina dos Santos e outros integrantes da associação 
organizaram atividade especial com apoio do Senac de Santo 
Ângelo.

Pela manhã, na sala de descanso, foi disponibilizado serviço 
gratuito de manicure às colaboradoras do HSA. Já às 10 horas 
o Senac começou a fazer hidratação, lavagem, corte e escova 
de cabelo para as funcionárias da Instituição de Saúde. Esse 
serviço vai ser retomado das 16h30min até as 18 horas e das 
20 às 21 horas.

Remoção de paciente em leito

condutor Tiago Machado. 
O treinamento faz parte do programa de Educa-

ção Continuada da Brigada de Emergência.

O Samu do Hospital Santo Ângelo participou, no dia 1º de 
março, da solenidade de Incorporação do Núcleo Preparatório 
de Oficiais da Reserva (NPOR) e dos soldados do efetivo variá-
vel. Na foto, o coordenador de enfermagem do Samu, enfermei-
ro Alex Martins Antunes, o comandante do 1º B Com, tenente 
coronel, Marcelo Ferraz dos Reis, juntamente com lideranças 
locais e regionais.

Samu no 1º B Com

Brigada de Emergência


