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Expediente

Primeiro bebê do ano do 
HSA é um menino

N asceu, às 11h16min, da quinta-feira, 2 de janeiro, o pri-
meiro bebê no Hospital Santo Ângelo em 2020. Trata-

se do pequeno Arthur, que veio ao mundo através de uma cesá-
rea, pesando 3,055 quilos com 48 cm de comprimento. A mãe, 
Paola Litter Lenz, de 22 anos, e o pai, Eduardo Henrique Robe, 
de 22 anos, moram em Cerro Largo.

Paola, que estava com 36 semanas de gestação, conta que 
teve uma gravidez tranquila e que na virada do ano começou 
a ter contrações. Diante desta situação veio para Santo Ângelo. 
“O parto estava previsto para o final de janeiro, mas vim antes 
ao Hospital Santo Ângelo. O médico verificou descolamento da 
placenta e o Arthur nasceu. Não tenho palavras para descrever 
a alegria desse momento especial: o nascimento do meu filho.”

Hospital Santo Ângelo é 
credenciado para o PRONON
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Duplo presente de Ano Novo

Quem tam-
bém comemo-
rou de forma es-
pecial a chegada 
do Ano Novo foi 
o casal, Jeferson 
do Prado, de 29 
anos, e Gabriely 
Bortolote Maicá, 

O Hospital Santo Ângelo foi credenciado pelo Mi-
nistério da Saúde para o Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica (PRONON). A confirmação aconte-
ceu mediante publicação da decisão, no dia 26 de dezem-
bro, no Diário Oficial da União.

O credenciamento foi viabilizado mediante a porta-
ria nº 1.295, de 23 de dezembro, que possibilitou que a 
Instituição de Saúde possa obter benefícios previstos pelo 
PRONON. A partir de agora o Hospital Santo Ângelo 
poderá elaborar projetos visando a captação de recursos 
junto à empresas privadas.

PRONON
O Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica 

(PRONON) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção 
da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD) fo-
ram desenvolvidos para incentivar ações e serviços desen-
volvidos por entidades, associações e fundações privadas 
sem fins lucrativos, que atuam no campo da oncologia.

AFUHSA

“A AFUHSA deseja a todos os colaboradores um feliz 
e abençoado 2020. Que a saúde, o amor, a fé e a esperança 
sejam constantes nos dias deste novo ano e que juntos pos-
samos continuar esse trabalho de excelência para os nossos 
associados. 

Herondina Santos 
(Presidente da AFUHSA)

O semarário

de 20 anos. Os dois receberam um duplo presente com a 
chega das filhas gêmeas, Joice e Iara, que nasceram de ce-
sárea. Ao lado da mãe, Nair de Fátima Bortolote, Gabriely 
pode ver de perto as duas meninas. Joice nasceu na quin-
ta-feira, 2 de janeiro, às 11h45min, pesando 2,945 com 45 
centímetros de comprimento, enquanto Iara, às 11h46min, 
pesando 2,320 quilos e 44 centímetros.

Gabriely falou da emoção de ser mãe pela primeira 
vez e revelou o grande susto que levou quando descobriu 
durante exame que seriam dois bebês. “Tive uma gestação 
normal. Apenas na 36ª semana de gestação que comecei a 
ter contrações. Dai vim para o Hospital Santo Ângelo. 

Jeferson e Gabriely moram na localidade de Barra do 
São João em Santo Ângelo.
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Hospital Santo Ângelo

N este ve-
rão, os 

baixos estoques 
estão preocupando 
o Banco de Sangue 
do Hospital Santo 
Ângelo. De acor-
do com a coorde-
nadora do setor, 
enfermeira Marta 
Perim Motta, neste 

Banco de Sangue registra baixos 
estoques neste verão

xxx

Banco de Sangue 

Na semana que antecedeu o Natal, a Unacon recebeu  
a visita do grupo de mulheres “Amigas de Oração “. Elas 
desenvolveram uma atividade voluntária na unidade, tra-
zendo uma palavra de conforto, amor e solidariedade aos 
pacientes em tratamento quimioterápico. Na oportunida-
de, as Amigas de Oração ofereceram lanches e mimos aos 
pacientes. 

A Unacon também recebeu grupos musicais como o 
JEM que levaram alegria através da música às pessoas em 
tratamento  na unidade.

período geralmente há ampliação da demanda por sangue devido ao 
aumento do número de acidentes.

“Ao mesmo tempo que aumenta a demanda ocorre o inverso: há 
redução das doações. Todos os anos nesta época de maior festividade 
verificamos uma diminuição do número de doadores”, conta Marta.

A enfermeira salienta a importância da sensibilização da pessoas 
para a doção de sangue. “Precisamos mais uma vez do apoio da nossa 
comunidade para ampliar os estoques de todos os tipos sanguíneos. 
Esse gesto pode salvar vidas.”

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
As pessoas interessadas podem fazer a doação no Banco de Sangue 

do Hospital Santo Ângelo que fica na rua Antônio Manoel. O atendi-
mento é das 7 às 12h30min de segunda a sábado. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (55) 3313 2000.

QUEM PODE DOAR
O doador precisar estar em bom estado de saúde e idade entre 16 

a 69 anos de idade e pesar no mínimo 50 quilos. No caso de menores 
de 16 e 17 anos, eles devem ir ao Banco de Sangue com o respon-
sável legal para autorização do procedimento. Os doadores precisam 
se alimentar antes da doação, mas devem evitar produtos gordurosos. 
Também não deve fumar duas horas antes da doação e evitar ingestão 
de álcool por 24 horas.

QUEM NÃO PODE DOAR
Não pode doar sangue quem teve doença sexualmente transmis-

sível; quem teve hepatite após 10 anos de idade; sintomas de gripe ou 
diarreia nos últimos sete dias; fez tatuagem nos últimos 12 meses; pro-
cedimentos odontológicos de 1 a 30 dias antes de doar; cirurgias de 3 
a 12 meses e conforme o procedimento poderá ficar definitivamente 
inapto; uso de determinados tipos de medicamentos; vacinas quatro 
semanas após a última dose.

Odair Junior Becker Goncalves 03/01 
Marilise Sommavilla Pilla 04/01
Suzana Terezinha Gularte 04/01
Bianca K. da Rosa Branco 05/01
Carine Lino de Matos 05/01 
Haide Guse Brissow 05/01 
Andreia Bernardi 06/01 
Francine Vieira Teixeira 06/01 
Aline Oliveira dos Santos 08/01 
Gisele Siniak 08/01 

AniversAriAntes
No dia 21 de dezembro de 2019 aconteceu a Confraterniza-

ção da equipe do Centro Cirúrgico do Hospital Santo Ângelo. A 
festividade foi realizada na Fine Art. Na foto, o enfermeiro co-
ordenador do Centro Cirúrgico, Wagner Almeida, com demais 
integrantes do setor.

Centro Cirúrgico

Atividades na Unacon

Banco de Leite Humano


