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Expediente

AMM anuncia apoio ao HSA para busca 
de recursos no Estado e na União

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico Bessa 
Almeida, recebeu,na noite de sexta-feira, 9, o apoio 

do presidente da AMM, Puranci Barcelos dos Santos, para 
a busca de recursos junto aos governos estadual e federal. 
O anúncio aconteceu no início das comemorações dos 31 
anos de emancipação político-administrativo de Entre-Ijuís, 
no CTG Passo do Ijuí.

Na oportunidade foi assinado um documento em nome 
dos 26 municípios que integram a Associação dos Municípios 
das Missões. Nele, o presidente destaca a necessidade da 
união de esforços em auxílio à Instituição de Saúde (que en-
frenta as mesmas dificuldade de vários hospitais do Estado) 
no sentido de evitar um colapso assistencial na região. No 
ato estiveram o prefeito de Entre-Ijuís, Brasil Sartori, o prefei-
to de Eugênio de Castro, Jaime Zweigle, e a vice-provedora 
do HSA, Iara Fortes.

O documento será encaminhado primeiramente à secre-
tária estadual de Saúde, Arita Bergmann, e na sequência en-
viado ao Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Brasil Sartori, Puranci Barcelos, Iara Fortes, Odorico Almeida e Jaime Zweigle

Na quinta-feira, 11, o Hospital Santo Ângelo recebeu a 
doação de equipamento da empresa Vida Equipamentos. 
O repasse foi feito pelo empresário Ângelo Cortez Neto e 
o representante comercial Cleiton Antunes. Na entrega, o 
provedor Odorico Bessa Almeida agradeceu a doação e 
destacou a importância deste gesto. 

O equipamento chamado CPAP é utilizado na melhora 
da qualidade do desmame e da ventilação mecânica do 
paciente entubado. O equipamento será utilizado na UTI 
Adulto.

No ato também estiveram presentes a vice-provedora, 
Iara Fortes, o diretor administrativo, Marcelo Borges, a 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira 
gestora da UTI Adulto, Paula Queiroz, e o gestor de com-
pras, Paulo Carvalho.

HSA recebe doação de 
equipamento para UTI Adulto

Visita do vice-presidente do Simers

Na quinta-fei-
ra, 11, esteve vi-
sitando o Hospital 
Santo Ângelo, o 
vice-presidente 
do Simers, Edson  
Prado Macha-
do, que cumpriu 
agenda na região. 

Provedor, Odorico Almeida, com o vice-presidente, Edson Machado

Ângelo Cortez Neto fazendo a entrega ao provedor Odorico Almeida

Curso Casal Gestante 
encerra nesta sexta-feira

Encerra nesta sexta, 12, o 25º Curso Casal Gestante 
do HSA. Neste último encontro, a enfermeira Mariéli Brum 
Munaretto apresentará o tema “Amamentação” e a fisio-
terapeuta Tayana Feijó abordará sobre o “Relaxamento e 
técnica da Shantala”. Ao longo da semana ocorreram pa-
lestras com os médicos Edilson Burmann e Cláudia Costa, 
a enfermeira Daniele Berwanger, as nutricionistas Marília 
Sima e Fabiane Dalla Corte, a fonoaudióloga Débora Sch-
midt, a psicóloga Jéssica Garcia dos Santos e alunos do 
Curso de Farmácia da URI.

O curso é organizado pela gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, e a enfermeira Emanoele Busatto, e 
conta com apoio das lojas Mundo Infantil e Super Íntimo, e 
do fotógrafo Cleison Randons. 

Dr. Edilson Burmann repassando orientações durante o curso

Flávio Christensen, Marcelo Borges e Edson Machado
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES

Cristiane Dobler Fank 12/04 
Elisabete Busatto 13/04 
Jessica Martins 13/04 
Joel da Silva Bueno 14/04 
Liliane Dutra Correa 14/04 
Cleonice Ines Ruchaber 17/04 
Sirlei Teresinha Soares da Silva 17/04 
Juliano Koschewis 18/04 
Vincent Leonardo Lied 18/04 

Cesta Natalidade

Na segunda-feira, 8, o Grupo Políticas de RH efetuou a 
entrega da Cesta Natalidade para a colaboradora Marisa 
Wojciechowski do setor financeiro. O repasse foi feito pelo 
coordenador do Departamento Pessoal, Otávio Possebom, 
juntamente com a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fer-
nandes, e Ana Flores, do Departamento Pessoal. 

A cesta contém alimentos para o aporte nutricional da mãe 
e do bebê e ainda kit inicial com fraldas, mamadeiras, bicos, 
xampu, óleo para pele, entre outros.

Reunião da enfermagem

MÚSICA E LEITURA

Nessa semana teve uma tarde especial de mú-
sica e leitura na Pediatria. A atividade foi promovida 
por alunos do ensino médio do Colégio Cenecista 
Sepé Tiaraju.

Alunos do Colégio Sepé Tiaraju na Pediatria

Encontro da CIHDOTT

Equipe da CIHDOTT no auditório do HSA

F   oi rea-
l i z a d a , 

na quinta-feira, 
11, a reunião 
da Comissão 
Intra-Hospita-
lar para Doa-
ção de Órgãos 
e Tecidos para 
Tr a n s p l a n t e 
( C I H D O T T ) . 
No encontro 
foi passado um 

Aconteceu, na segunda-feira, 8, a vacinação 
de colaboradores do Hospital Santo Ângelo 
contra a gripe. A imunização foi feita pela equi-
pe de vacinas da Secretaria Municipal de Saúde.

Vacinação contra gripe

vídeo sobre o seminário feito com familiares de doadores de ór-
gãos e transplantados. A reunião contou com a participação da 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira coor-
denadora da CIHDOTT do HSA, Carline Scherer, a representan-
te da OPO 4, Paula Queiroz, e demais integrantes da comissão.

Enfermeira Juliana Pires com alunos

Quem pas-
sar na Pediatria 
poderá conferir 
uma decora-
ção especial de 
Páscoa. 

Essa ação 
foi feita pela tur-
ma de estágio 
do curso Técni-
co de Enferma-
gem do Senac.

PÁSCOA NA PEDIATRIA

D i s c u t i r 
ações de apri-
moramento da 
assistência na 
enfermagem. 
Esse foi um 
dos assuntos 
tratados na 
reunião mensal 
de enferma- Reunião  no auditório do HSA
gem, na terça-feira, 09. A atividade foi coordenada pela 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida. Na ocasião 
também foram tratados outros assuntos gerais das uni-
dades. 


