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Expediente

N a sexta-feira, 3, o presidente da Frente Parlamen-
tar em Apoio às Santas Casas de Misericórdia, 

Hospitais e Entidades Filantrópicas na Área da Saúde, 
deputado Elizandro Sabino, reuniu-se, com o provedor do 
HSA, Odorico Bessa Almeida, e o diretor administrativo, 
Marcelo Borges. Também presentes no encontro os inte-
grantes da diretoria do HSA, Jaime de Oliveira e Izabel 
Cristina Câmara.

O parlamentar veio conhecer de perto a realidade do 
Hospital Santo Ângelo, que vem enfrentando dificuldades 
como outras instituições de saúde do Estado. Elizandro 
Sabino pode conhecer a estrutura do HSA. Segundo o 
deputado, a ideia é fazer um diagnóstico mais preciso 
da situação dos hospitais gaúchos e desse modo definir 
ações visando atender às demandas existentes na área 
da saúde.

O provedor e o diretor administrativo expuseram as di-
ficuldades do HSA em virtude do atraso de repasses pelo 
Estado dos serviços prestados pela Casa de Saúde, as-
sim como pela baixa remuneração do Sistema Único de 
Saúde que paga valores baseados numa tabela extrema-
mente defasada.

Presidente da Frente Parlamentar 
da Saúde visita o HSA

Deputado Elizandro Sabino com direção do HSA

Semana de enfermagem
inicia na terça-feira

De 14 a 17 
de maio vai ser 
realizada a Se-
mana da Enfer-
magem do HSA. 
De acordo com 
a gerente de en-
fermagem, Ma-
ristane Almeida, 
uma ampla pro-
gramação esta-
rá sendo desen-
volvida ao longo 
da semana no 

Pediatria em novo espaço

Desde a terça-feira, 7, a Pediatria está funcionan-
do em novo ambiente. A transferência deve-se ao 
projeto de revitalização das unidades do HSA

xxxx

UTI Neonatal completa 10 anos
Uma atividade es-

pecial vai ser desenvol-
vida, no dia 26 de maio, 
na Praça Leônidas Ri-
bas, para comemorar o 
mês de aniversário da 
UTI Neonatal do HSA. 
A unidade completou 10 anos no dia 1º de maio. 

Várias atividades serão desenvolvidas pela manhã 
com integrantes da UTI Neonatal. Na ocasião haverá 
brinquedo pula-pula para a garotada, distribuição de 
guloseimas, exposição de incubadora e a presença do 
Palhaço Leleco. Também distribuição de erva-mate.

Diretor administrativo, Marcelo Borges, 
gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida e equipe de enfermeiros

auditório do hospital. 
A abertura da semana será, na terça-feira, 17, às 13 

horas, com a cirurgiã-dentista, Silene Barbieri, que vai 
ministrar a palestra “Higiene oral em pacientes”. Silene 
é especialista em Atenção à Saúde Oncológica, Ima-
ginologia Odontológica, mestre em Diagnóstico Bucal 
e doutoranda em Patologia Bucal. Já na quarta-feira, 
15, haverá a palestra “Novos conceitos no tratamento 
de feridas oncológicas” com a enfermeira Viviane Paz 
(especialista em dermatologia). A atividade contará com 
apoio de Diego Rodrigues (representante comercial FU-
FAMED, e Alexandre Medeiros, representante comercial 
da CONVATEC.

Na quinta-feira, 16, será a vez da palestra “Seguran-
ça do paciente na UTI Neonatal” com o enfermeiro Paulo 
Cesar Pich (especialista em Administração Hospitalar e 
Negócios em Saúde e coordenador do Núcleo de Segu-
rança do Paciente) e a enfermeira Lissandra e Ruedell 
(especialista em Terapia Intensiva Neonatal, Pediátrica e 
Adulto). E, por fim, na sexta-feira, 17, palestra motivacio-
nal com psicóloga e apresentação artística com o músico 
Eduardo Maicá. Neste dia também haverá tratamento de 
beleza oferecido pela Mary Kay e serviço de manicure, 
gratuitos, na Sala de Descanso.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Claudiane Escobar da Silva 10/05 
Aderi Rodrigues Braga 11/05
Cristiane Callegaro Araujo Corim 11/05 
Isadora Ruana Machado Thiemann 11/05 
Sidnei Adelar dos Santos 11/05 
Vanessa Lourega Wendt 12/05 
Viviane Paim Finkler 12/05
Liseu de Oliveira 13/05
Claudia Megier Legunde 14/05 
Marivane Elisa Schirmer 14/05 
Carla Andrea Deves 15/05
Josiane Mikocak Severo 15/05 
Aline Rebelato Silva dos Santos 16/05
Brenda Almeida 16/05 
Denise Oliveira da Silva 16/05
Juliana Siejka da Silva 16/05

U m ges-
to soli-

dário marcou a 
manhã de terça-
feira, 7. O presi-
dente do Lions 
Clube Santo Ân-
gelo Centro, Flá-
vio dos Santos, 
repassou ao pro-
vedor do HSA, 
Odorico Bessa 

Lions Clube Santo Ângelo Centro repassa 
kits de enxovais para bebês ao HSA

Brigada de Emergência

Direção do Hospital Santo Ângelo com integrantes 
do Lions Clube Santo Ângelo Centro

Aconteceu, 
na quarta-feira, 
8, reunião para 
a montagem 
da nova equi-
pe da Brigada 
de Emergência. 
Na abertura, o 
coordenador do 
Sesmt, Otávio 

A coleta de sangue no Banco de Sangue do Hospi-
tal Santo Ângelo funciona de segunda a sábado, das 
7 às 12h30min. 

Mais informações pelo telefone (55) 3313 2000.

Reunião da Lavanderia

Encontro da CIPA
O presidente da CIPA, 

Eduardo Ritter, coordenou 
reunião da comissão na ter-
ça-feira, 7. 

Participaram da reunião 
os técnicos de Segurança 
do Trabalho, Marcelo Padi-
lha e André Blum. Em pau-
ta, a organização da SIPAT 
em  outubro e o registro de 
acidentes de trabalho Reunião no auditório do HSA

Almeida, kits de enxovais para mães e bebês. As doações foram 
obtidas durante campanha desenvolvida pelo clube de serviço.

O presidente disse que essa ação é anual e faz parte do tra-
balho desenvolvido pelo Lions em benefício de entidades que 
atuam na área social. A entrega foi organizada por Nadir Muniz. 
Também presentes na entrega dos enxovais o diretor adminis-
trativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida, o assessor de di-
reção, Fermino Zucoloto Batista, as assistentes sociais, Maira 
Bagatini e Priscila Dekeper, e demais integrantes do clube de 
serviço.

Diretor administrativo e colaboradores

Possebom, falou sobre a preparação da equipe que irá 
atuar em ações de combate a sinistros e prestação de 
primeiros socorros. Já os técnicos de Segurança do Tra-
balho, André Blum e Marcelo Padilha explicaram detalhes 
de como funciona a Brigada de Emergência e o papel das 
capacitações ao longo do ano para o combate a incêndio 
e prestação de primeiros socorros de vítimas. Participa-
ram do encontro o diretor administrativo, Marcelo Borges, 
a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, o presi-
dente da CIPA, Eduardo Ritter, e outros colaboradores do 
Hospital Santo Ângelo.

Na noite de 
t e r ç a - f e i r a , 
7, aconteceu 
reunião da di-
reção do HSA 
com médicos 
do Corpo Clí-
nico. Na ativi-
dade o diretor 
administ rat i -

Corpo Clínico

Diretor administrativo, Marcelo Borges, 
com médicos no auditório do HSA

vo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque 
Biacchi, e a diretora clínica, Mabel Konzen. 

xxxx
Reunião da Lavanderia

Aconteceu, 
na segunda-
feira, a reunião 
mensal com a 
equipe da La-
vanderia. Os 
trabalho foi con-
duzido pela co-
ordenadora do setor de Sanificação, Costura e Lavanderia, 
Mirtes Dinon. Foram discutidos assuntos como ponto, ações 
em equipe e demanda de roupas nas unidades. 

Cesta Natalidade

Jéssica Garcia, Ana Flores e beneficiadas

A integrante do De-
partamento Pessoal, 
Ana Flores, e a psicó-
loga do Trabalho, Jés-
sica Garcia, fizeram a 
entrega da Cesta Na-
talidade para a técnica 
de enfermagem, Pris-
cila Ibarros de Lima 
(Centro Cirúrgico) e 
Michelle Nascimento (Laboratório de Análises Clinicas). O bene-
fício é resultado de contrato firmado pelo Hospital Santo Ângelo 
com seguradora.


