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Expediente

Semana Farroupilha
Nas comemorações 

da Semana Farroupilha, a 
Unidade de Saúde Mental 
promoveu atividade cultu-
ra. A gaiteira Simelha Ra-
mos fez apresentação aos 
pacientes da unidade. 

Na foto, a instrumen-
tista, Simelha Ramos, a 
assistente social, Maira 
Bagatini, a psicóloga, Jés-
sica Garcia, a estagiária de 
psicologia, Vitória Valentina 

Mais de 400 atletas participaram da III 
Rústica de Incentivo à Doação de Órgãos

U m grande 
n ú m e r o 

de atletas da re-
gião se mobilizou 
para a III Rústica 
de Incentivo à Do-
ação de Órgãos, 
realizada no do-
mingo, 15, em 
Santo Ângelo. Ao 
todo mais de 400 Corrida contou com atletas de  várias cidades

 HSA recebe novo equipamento para 
atendimento de pacientes com AVC

atletas participaram da corrida, promovida pelo Hospital Santo 
Ângelo, através da CIHDOTT, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, e M2 Run-
ning. 

O Samu do HSA 
completará, no sá-
bado, 21, 10 anos. 
Neste período foram 
registrados 21.703 
atendimentos, sen-
do 11.367 homens 
e 10.336 mulheres. 
Desse total, 11.750 
foram clínicos e 9.953 

Na categoria geral masculina 
ficou em primeiro lugar o atleta 
de Marau, Rudinei Martins de 
Mello, que conquistou pela ter-
ceira vez a rústica.  Já na cate-
goria geral feminina, em primeiro 
lugar, a atleta Maria Rosana Nu-
nes Ferreira, da equipe Noroeste 

Capacitação de profissionais do Samu

O serviço do Hos-
pital Santo Ângelo, 
que utiliza a tecnolo-
gia da Telemedicina, 
recebeu novo equipa-
mento que qualifica-
rá o atendimento de 
pessoas com suspei-
ta de acidente vascu-
lar cerebral (AVC). 

O serviço é desen-
volvido pelo HSA em Daniele Almeida e Joel Bueno

Samu: 10 anos salvando vidas

traumas.
A pessoa que necessita do serviço pode acionar pelo 

192. A ligação é atendida pela Central de Regulação do 
Samu Metropolitano, em Porto Alegre. A telefonista anota as 
informações. Os dados são repassados para um médico que 
analisa e define o tipo de viatura a ser encaminhada ao local 
do socorro. Ao mesmo tempo repassa orientações sobre os 
primeiros socorros para quem fez a ligação.

O serviço tem uma equipe de profissionais altamente 
qualificada que desenvolve atendimento humanizado com 
resolutividade. A equipe do Samu conta com 9 médicos, 6 
enfermeiros, 5 técnicos de enfermagem e 11 condutores de 
veículos de emergência. O Samu tem como coordenador 
médico, Flávio Christensen, e coordenador de enfermagem, 
Alex Martins Antunes.

Um importante trabalho de capacitação vem sendo reali-
zado com profissionais do Samu da área de abrangência da 
12ª Coordenadoria Regional de Saúde. 

A capacitação, organizada pela equipe do Samu local, 
tem apoio da direção do HSA, Núcleo de Educação das 
Urgências, Samu RS, Prefeitura de Santo Ângelo, URI, 1º 
BCom, Bombeiros e instrutores convidados. Ao todo são 200 
horas de capacitação.

Runners da Sogi de Ijuí. Rudinei de Mello  no pódio

parceria com o Centro Avançado de Neurologia e Neuroci-
rurgia (Ceanne) de Porto Alegre.

A responsável pela implantação do Sistema de Tele-
medicina da Ceanne, Daniele Almeida, explica que o novo 
equipamento é constituído por um kart com monitor e com-
putador, com plataforma digital integrada que garante agili-
dade no atendimento de vítimas de AVC. 

O enfermeiro Joel Bueno, responsável pelo atendimento 
de AVC, salienta que o serviço funciona há mais de dois 
anos no Hospital Santo Ângelo e já salvou muitas vidas. 
“Atendemos uma média mensal de suspeitos com AVC que 
varia de 8 a 20 pessoas.”

TELEMEDICINA
O médico neurologista, José Otávio Dworzecki Soares, 

do Hospital Santo Ângelo, explica que o sistema possibilita 
diagnóstico rápido.

Para isso utiliza uma conexão que permite ao médico 
da emergência do HSA um contato direto com a equipe de 
neurologistas do Centro Avançado de Neurologia e Neuro-
cirurgia (Ceanne) de Porto Alegre.

Devicari Margutti, o monitor Luiz Manoel Duarte Muniz,  o 
técnico de enfermagem, Matheus de Vargas e a secretá-
ria Clarice Buss Krauzer.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Gisele Ferreira dos Santos 20/09 
Maristane Bechorner Almeida 20/09 
Carina Francieli de Oliveira Joner 21/09 
Daniele Jessica de S. B. Cassel 21/09 
Ester Ribeiro Cichorski 21/
Francieli dos Santos Gayer 21/09 
Andreia de Almeida 22/09 
Simone do Carmo Rodrigues 22/09 
Eden Vandre de Moura Martins 23/09 
Giovana Cantarelli 23/09 
Isabel Barcilicia M. Thiemann 23/09 
Jonatas Corassa 23/09 
Ronaldo Nascimento da Silva 23/09 
Tiago do Nascimento Callegaro 23/09 
Celene da Silva Martins 24/09 
Eleane Maria Beck Cordeiro 25/09 
Ediane Sieben Heberle 26/09 
Vania Hunsper Nunes 26/09 

HSA vai intensificar ações voltadas à 
eficiência e aprimoramento de serviços

UNACON
A equi-

pe da Uni-
dade de 
Oncologia 
do HSA 
p r e s t o u 
h o m e n a -
gem a Eva 
Viana Mot-
ta, de 62 

1ª Jornada de Controle de Infecção Hospitalar

N     a terça e 
quarta-fei-

ra, aconteceu, no 
auditório do HSA,  
a 1ª Jornada de 
Controle de In-
fecção Hospita-
lar. A enfermeira 
coordenadora do 
SCIH, Daniele 
Berwanger, orga-
nizou a atividade.

Na terça-fei-
ra, a enfermeira 
consultora Cíntia 
Oliveski, falou da 
atuação da equipe 
de enfermagem 
no diagnóstico 
precoce e preven-
ção da  sepse. 

Já  na quar-
ta-feira, a médi-
ca responsável 
pela UTI e co-
ordenadora da 

Cinthia Oliveski, Marcelo Borges, Daniele Berwanger 
e  Maristane Almeida

Graziele Lizzott, Daniele Berwanger, Maristane 
Almeida, Joise Wottrich e Loi Roque Biacchi

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Joise 
Wottrich, mostrou os  números de mortes por sepse no Brasil. 

Também falou dos protocolos e da aborda-
gem multidisciplinar no tratamento da sepse .

Participaram da jornada o diretor administrativo, Mar-
celo Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a ge-
rente de enfermagem, Maristane Almeida, entre outros.  

Consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa

Uma importan-
te reunião aconte-
ceu, na terça-feira, 
17, no auditório do 
HSA, com as equi-
pes de profissio-
nais da Instituição 
de Saúde. 

O consultor 
hospitalar, Ede-
mar Paula da Cos-
ta, apresentou a nova fase de gestão com metas a serem 
alcançadas, voltadas para melhoria dos serviços internos 
com a implantação de ferramentas que permitam visualizar 
e medir a qualidade dos serviços prestados - priorizando a 
segurança dos pacientes e a valorização dos trabalhadores.

O consultor salientou que foram supridas as primeiras 
necessidades da instituição no que se refere às questões 
de infraestrutura física, tecnológicas e serviços. “A partir de 
agora temos pela frente uma nova fase do projeto de re-
cuperação do HSA: a qualificação e a acreditação hospita-
lar (certificação de qualidade). O governo vai implementar 
mudanças no SUS. Os hospitais não serão remunerados 
somente pelo número de procedimentos, mas também pela 
importância dos serviços prestados, somado a outros fato-
res como resolutividade e grau de satisfação dos trabalhos 
executados na comunidade regional.”

Edemar também salienta que o Tribunal de Contas da 
União (TCU) vai cobrar mais eficiência e economicidade dos 
recursos aplicados no SUS (Sistema Único de Saúde) pelo 
governo federal. “Os hospitais e os gestores públicos deve-
rão estar preparados para essa nova realidade.”

Entrevistas do Samu

Na quinta, 19, a equipe do Samu participou de entrevistas 
nos programas Aldeia Global, da Rádio Sepé, e Linha Aberta, 
da Rádio Santo Ângelo. Os profissionais falaram dos 10 anos 
do Samu do HSA.

anos, de São Borja. A paciente encerrou, no dia 11 de 
setembro, o tratamento de quimioterapia na Unacon. 


