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Paciente de Saldanha Marinho
deixa UTI Adulto

A quarta-feira, 20 de maio, Dia do Técnico de Enfer-
magem, foi uma data de dupla comemoração no 

Hospital Santo Ângelo. Tudo porque neste dia especial teve 
alta da UTI Adulto, Eclair da Silva Chaves, de 59 anos. A pa-
ciente com Covid-19 ficou internada por 14 dias na unidade, 
devido à gravidade do quadro de saúde. Em meio a aplausos 
da equipe de profissionais do HSA, a paciente de Saldanha 
Marinho foi transferida para a unidade de internação, onde 
vai completar seu tratamento antes do retorno para casa. 
Na despedida, Eclair foi recepcionada pelo mari-
do, Iraci Francisco Osse, que se emocionou ao ver 
a esposa depois de duas semanas em isolamento. A 
A médica intensivista e responsável técnica da UTI Adulto, 
Joise Wottrich, explica que esse é o terceiro paciente que dá 
alta da unidade, mas que o caso de Eclair foi o quadro mais 
grave até o momento de quem se recuperou. “Estamos mui-
to felizes neste dia especial. É preciso destacar que essa alta 
é também resultado do trabalho da nossa equipe multidis-
ciplinar (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fi-
sioterapeutas, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, 
gerência de enfermagem, enfim todos os profissionais que 
estão na linha de frente ao enfrentamento da Covid-19 em 
defesa da vida.”
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Dia do Técnico de Enfermagem
Na quarta-feira, 

20 de maio, teve ho-
menagem aos técni-
cos de enfermagem 
do Hospital Santo 
Ângelo. Foi servido 
um café da manhã 
especial aos profis-
sionais para marcar 
a data. Nas fotos, o 
provedor Odorico 
Bessa Almeida, o 
diretor administrati-
vo, Marcelo Borges, 
o diretor técnico, 
Loi Roque Biacchi, a 
gerente de enferma-

Doação para a Maternidade

O “Fazendo Arte” do 
Grupo Espírita Seara do 
Mestre de Santo Ângelo 
fez a doação de roupas 
de bebês à Maternidade 
do Hospital Santo Ânge-
lo. Na foto, a enfermeira 
coordenadora da Mater-
nidade, Cristiane Segatto, 
com a equipe de profis-
sionais da unidade. gem, Maristane Almeida, com enfermeiros e técnicos de 

enfermagem.

Reunião com grupo de 
engenharia e arquitetura

Aconteceu, na 
quinta-feira, 21, 
reunião com gru-
po de engenharia 
e arquitetura que 
discutiu novas 
adequações físicas 
no Hospital Santo 
Ângelo. O encon-
tro contou com a 
participação do provedor Odorico Bessa Almeida, o diretor 
administrativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque 
Biacchi, o tesoureiro do HSA, Leo Mousquer, o integrante da 
diretoria, Fernando Londero, o arquiteto Jonas Badermann de 
Lemos, a médica pediatra, Silvana Baretieri, a gerente de en-
fermagem, Maristane Almeida, o assessor de direção, Fermino 
Zucoloto Batista, e a enfermeira coordenadora da UTI Adulto, 
Paula Queiroz.

A médica Mabel 
Konzen foi reeleita di-
retora clínica do Hos-
pital Santo Ângelo. Já 
o médico José Novicki 
Mustafá, eleito vice-di-
retor clínico. 

Na quinta-feira, 21, 

Mabel Konzen é reeleita diretora clínica do HSA

a diretora clínica, Mabel Konzen, e o médico José Novicki 
Mustafá estiveram com o provedor Odorico Bessa Almeida 
e o diretor administrativo, Marcelo Borges. Na oportunida-
de falaram das ações que pretendem desenvolver junto ao 
Corpo Clínico do HSA.
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Fabricio Renato Nolasco Pereira 22/05 
Alessandro de Freitas da Trindade 24/05 
Ederson Brittes da Rosa 24/05 
Marcia Lima de Almeida 24/05 
Jardel Pedroso da Silva 25/05 
Marisa Cleci Novicki 25/05 
Marilene da Costa Coimbra 26/05 
Adriana Silveira Mello 27/05 
Cristina de Souza Taborda 27/05 
Rosane Hossa 27/05 

ANIVERSARIANTES

Lions Clubes de Santo Ângelo 
doam protetores faciais

O s Lions 
Clubes de 

Santo Ângelo fize-
ram, na terça-feira, 
19, o repasse de 200 
protetores faciais ao 
Hospital Santo Ân-
gelo. Na entrega, o 
diretor administra-
tivo, Marcelo Bor-
ges, a presidente do 

Dia de Luta Antimanicomial

Na segunda-feira, 
18, foi celebrado o Dia 
de Luta Antimanico-
mial. Nesta data se 
prestou uma homena-
gem aos profissionais 
que atuam na Unidade 
de Saúde Mental do 
Hospital Santo Ângelo. O lema da unidade é “Por uma so-
ciedade sem manicômio, prezando pelo tratamento huma-
nizado, respeito ao sujeito e sua subjetividade, bem como o 
reconhecimento de todas as diferenças”.

Na foto, a enfermeira coordenadora da Unidade de Saúde 
Mental, Cristina Taborda, as assistentes sociais, Maira Bagati-
ni e Priscila Dekeper, a psicóloga Jéssica Garcia, a técnica de 
enfermagem, Sabrina Carvalho, e o monitor Lucas Tolfo.

Na terça-feira, 19 
de maio, foi come-
morado o Dia Mun-
dial da Doação de 
Leite Materno. Em 
virtude desta data 
uma homeangem à 
equipe que atua no 
Banco de Leite Hu-

A deputada 
estadual, Francia-
ne Bayer (PSB), 
indicou emenda 
parlamentar de 
R$ 130 mil para 
o Hospital Santo 
Ângelo. A portaria 
nº 327/2020, que 
autoriza o repasse 

Deputada Franciane Bayer 
destina R$ 130 mil ao HSA

Dia Mundial da Doação de Leite Materno

Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju, Maristane Almeida, a presiden-
te do Lions Clube Santo Ângelo Universitário, Rosicler Moreira, os 
companheiros do Lions Clube Santo Ângelo Centro, Leonesildo 
Berte e Carlos Ronei Almeida, representando a presidente Maria 
de Lourdes Bassani, e Tiago de Moura do Lions Clube Santo Ân-
gelo Tiaraju. O Hospital Santo Ângelo agradece os três Lions pelas 
doações.

desses recursos, foi publicada no Diário Oficial do Es-
tado, na quarta-feira, 20.

A portaria assinada pela secretária estadual de Saú-
de, Arita Bergmann, destina ao HSA recursos para 
ações de enfrentamento à Covid-19.

Laboratório de Análises Clínicas 
qualifica atendimento

O Hospital San-
to Ângelo tem apri-
morado seus servi-
ços para melhorar 
cada vez mais a 
qualidade do aten-
dimento. Um exem-
plo deste trabalho 
foi a instalação de 
terminal eletrônico 
de autoatendimen-
to com painel de gerenciador de fila no Laboratório de Análises 
Clínicas. 

A coordenadora do laboratório, a biomédica Nadia da Rosa 
Moraes, explica que o painel permite que as pessoas possam 
obter senha de acesso a serviços de agendamento, orçamento, 
retirada ou coleta de exames. “O painel tem a opção de aten-
dimento geral e prioritário de acordo com a lei federal 10.048. 
É uma medida que garante ume atendimento diferenciado às 
pessoas que acessam nossos serviços.”

mano. Na foto, a nutricionista Francieli Anchieta, junta-
mente com Ta secretária Aline Barichelo e as auxiliares 
do Banco de Leite Humano, Tamires Gonçalves de Oli-
veira e Tatiane Mullich da Silva.

Banco de Leite Humano será 
destaque na Fiocruz no RJ

No dia 26 de maio será apresentado para a Rede 
Fiocruz, no Rio de Janeiro, o trabalho desenvolvido 
pela nutricionista Marília Sima - responsável pelo Ban-
co de Leite Humano do HSA. Na oportunidade serão 
apresentados arquivos de fotos e projetos realizados em 
Santo Ângelo. A apresentação local vai ser feita junta-
mente com outros trabalhos de bancos de leite humano 
do Rio Grande do Sul.   

A atividade acontece em virtude do Dia da Doação 
do Leite Materno, comemorado no dia 19 de maio. 


