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Expediente

Natal na Pediatria

O mês de dezembro chegou - um período no 
qual ocorre uma série de comemorações de fi-
nal de ano. Para resgatar o espírito de Natal a 
Pediatria do Hospital Santo Ângelo recebeu uma 
decoração especial, através do trabalho do Lions 
Clube Santo Ângelo Centro.

Na foto, a enfermeira coordenadora da uni-
dade, Juliana Pires, a presidente do Lions Clube 
Santo Ângelo Centro, Maria de Lourdes Bassani, 
assim como demais integrantes do clube de ser-
viço e colaboradores da unidade.

Jantar de Final de Ano da AFUHSA
e HSA será neste sábado

N este sábado, 7, às 21 horas, no GDF Os Farrou-
pilhas, acontecerá o Jantar de Final de Ano da 

AFUHSA e do HSA 2019. A animação será por conta de 
Léo e Banda. O evento tem como objetivo promover uma 

Nessa semana, a Brigada de Emergência do 
HSA realizou treinamentos com simulados para 
evacuação de vítimas de sinistro em determina-
dos pontos do hospital. A atividade foi desen-
volvida pelo coordenador, Rafael Gutstein, jun-
tamente com o vice-coordenador, Vincent Lied , 
e os técnicos de Segurança do Trabalho, Marce-
lo Padilha e André Blum. 

grande confraterniza-
ção entre os colabora-
dores do HSA. 

O cardápio será 
churrasco, galeto, 
maionese, arroz, sala-
das diversas, salada 
tropical, arroz à grega, 
batata caramelizada e 
R$ 25 para adulto e R$ 
12,50 criança .

Provedor reúne-se com 
secretária estadual de Saúde

N e s s a 
semana, o 
provedor do 
HSA, Odo-
rico Bessa 
A l m e i d a , 
esteve reu-
nido com a 
secre tá r ia 
estadual de 
Saúde, Arita 
Bergmann. No encontro foram discutidos ajustes nos convê-
nio do HSA com o Estado. Também presentes na audiência, 
o diretor administrativo, Marcelo Borges, o prefeito Jacques 
Barbosa, o deputado estadual, Eduardo Loureiro, e o diretor 
da CNEC/Iesa, Demétrius Abrão Bigaran.

CDL repassa doação ao HSA
A pre-

sidente da 
CDL, Viviane 
Obadowski, 
fez, nesta 
sexta-feira, 
6, o repasse 
de R$ 795,00 
para o Hospi-
tal Santo Ân-
gelo. A entre-
ga foi feita ao 

Brigada de Emergência

provedor Odorico Bessa Almeida. No ato, o diretor 
administrativo, Marcelo Borges, e o consultor hos-
pitalar, Edemar Paula da Costa.

Viviane conta que o recurso foi obtido com a 
venda de cartões em promoção da entidade. 



2Semanário - Nº 1005  - 06/12/2019

Hospital Santo Ângelo

Natalia Caroline Jahn da Silva 06/12 
Gislaine de Oliveira Salvieri 07/12 
Tais Regina Roth 07/12 
Tatieli Maciel da Luz 07/12 
Thais Arieli Oliveira dos Santos 07/12 
Graciele Bueno 08/12 
Zaqueu dos Santos 08/12 
Rockssana Sulzbach da Rosa 09/12 
Jessica Nardes Pinto 10/12 
Priscylla Ibarros de Lima 10/12 
Adriana Cristina Mertin 11/12 
Lucas Gabriel Almeida Ramos 11/12 
Arlete Barbosa Furtado 12/12 

Reunião de enfermagem

AniversAriAntes

Laboratório de Análises Clínicas

Na terça-feira, 
3, o Laboratório de 
Análises Clínicas 
efetuou treinamento 
com sua equipe de 
profissionais. A ativi-
dade foi coordenada 
pela gestora do se-
tor, a biomédica Nádia da Rosa Moraes.

Na oportunidade o bioquímico, Thiago Rader, represen-
tante do Laboratório Álvaro/DASA, de Cascavel no Paraná, 
tratou do tema “Capacitação em Coleta: Microbiologia e Mi-
cologia”.

Na segunda-feira, 2, aconte-
ceu a reunião mensal de enfer-
magem. A atividade foi coordena-
da pela gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida.

Na ocasião foi falado sobre o 
protocolo do perfil de sensibilida-
de dos germes multirresistentes e 

Banco de Leite Humano
O Banco de 

Leite Humano do 
Hospital Santo Ân-
gelo necessita da 
doação de Leite 
Materno. 

As pessoas 
interessadas po-
derão procurar o 
Banco de Leite ou 
fazer contato pelo 
telefone (55) 33 
3313 2000.

F oi reali-
zada, na 

segunda-fei ra, 
2, uma seleção 
teórica e prática 
de enfermeiros 
sobre sondagem 
n a s o g á s t r i c a , 
sondagem vesi-
cal e atendimento 
de de parada car-
diorrespiratória.

 Teve ainda 
provas técnica 
de enfermagem 

Realizada seleção teórica e prática 
para profissionais de enfermagem

Núcleo de Segurança do Paciente

A c o n t e c e u , 
na terça-feira, 3, 
na URI Campus 
Santo Ângelo, 
uma atividade 
com a enfermei-
ra de Qualidade 
do Hospital de 
Caridade de Ijuí, Cledir França Garcia. Ela desenvolveu 
treinamento com profissionais de saúde. A enfermeira - que 
também é coordenadora da REBRAENSP (Rede Brasileira 
de Enfermagem e Segurança do Paciente) Núcleo de Ijuí  - 
explicou detalhes sobre os procedimentos de Segurança do 
Paciente. 

Cledir falou sobre os seis protocolos básicos de seguran-
ça do paciente: como identificar corretamente o paciente; me-
lhorar a comunicação entre profissionais de saúde; melhorar 
a segurança na prescrição no uso e na administração de me-
dicamentos; assegurar cirurgia em local de intervenção; pro-
cedimento ao paciente corretos; higienizar as mãos para evi-
tar infecção; reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. 

A atividade contou com a participação do professor, Fran-
cisco Rodrigues, do Grupo de Estudos de Segurança do Pa-
ciente da URI, do enfermeiro do HSA, Joel Bueno, e outros 
profissionais da área de saúde de Santo Ângelo. O treina-
mento foi promovido pelo Grupo de Estudos de Segurança 
do Paciente (GESP/URI) com a participação de integrantes 
do Núcleo de Segurança do Pacientes do HSA.

Rotary Club Santo Ângelo Centro
 Norte repassa recurso ao HSA

Durante jantar festivo, na noite 
de quinta-feira, 5, o presidente do 
Rotary Club Santo Ângelo Centro 
Norte, Emir Fronza, fez o repasse 
de R$ 2.500,00 para o provedor 
do HSA, Odorico Bessa Almeida. 
Os recursos foram obtidos no 14º 
Ovelhaço Campeiro.

precaução de contato, assim como assuntos referentes 
à qualidade assistencial.

e psicológica. Atuaram na seleção a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, os enfermeiros Márcio Steinhauss, Paula 
Queiroz, Haidê Brissow, Giovana Cantarelli e Mariéli Brum Mu-
naretto, e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes.


