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Expediente

HOSPITAL SANTO ÂNGELO

O H o s p i t a l 
Santo Ân-

gelo fechou parceria 
com o HCor (Hos-
pital de Coração de 
São Paulo), uma re-
ferência em saúde no 
país e no atendimen-
to de pacientes com 
a Covid-19. A con-
sultoria é viabilizada 
pelo Proadi-SUS.

A médica inten-
sivista responsável 
pelas UTIs Adulto 
e Covid-19, Joise 
Wottrich, conta que 
os profissionais do 
HCor fornecem dia-
riamente, das 7 às 19 

Semana do Aleitamento Materno

A equipe do 
Banco de Leite Hu-
mano desenvolveu, 
no dia 7 de agosto, 
atividade para mar-
car a Semana Mun-
dial do Aleitamento 
Materno e o Agosto 
Dourado. As cola-
boradoras fizeram a 

Aconteceu, 
na terça-feira, 
11, reunião de 
avaliação do 
projeto arqui-
tetônico da 
Unidade de 
Saúde Mental 
do Hospital 
Santo Ângelo. 

Reunião avalia projeto arquitetônico
da Unidade de Saúde Mental

HSA e HCor trocam experiências no 
tratamento de pacientes com Covid-19

horas, assessoria via telefone sobre os fluxos de enfermagem. 
Além disso, a Tele UTI funciona através de vídeo conferência 
diária, às 11 horas, entre as equipes do HSA e do HCor para ali-
nhamento de condutas clínicas aos pacientes. Já nas segundas 
e quartas-feiras há aulas sobre temas relacionados à Covid-19. 
Enquanto nas quintas-feiras, é realizada videoconferência de 
ventilação mecânica para a equipe de fisioterapia. E nas sextas-
-feiras, a reunião é com o serviço de psicologia, que faz acom-
panhamento dos profissionais que atuam na linha de frente do 
enfrentamento da Covid-19.

Na oportunidade foram discutidos os aspectos técnicos do 
projeto. A reforma está prevista para o início de 2021.

Presentes na reunião, o provedor Odorico Bessa Al-
meida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, a médica 
responsável técnica da Unidade de Saúde Mental, Mabel 
Konzen, a médica Greta Nazário, o assessor de direção, 
Fermino Zucoloto Batista, o enfermeiro Joel Bueno, a en-
fermeira coordenadora da Unidade de Saúde Mental, Cris-
tina Taborda, a psicóloga Jéssica Garcia, e as assistentes 
sociais, Maira Bagatini e Priscila Dekeper.

entrega de folders explicativos sobre a importância e as 
vantagens da amamentação para a mãe e o bebê.

Já na segunda-feira,10, teve a entrega de mimos para 
as mães de recém-nascidos na UTI Neonatal. A nutri-
cionista do Banco de Leite, Marília Sima, salienta que a 
ideia é fazer com que as pessoas não esquecem a impor-
tância deste gesto de amor.

O Banco de Leite Humano do HSA vai completar 5 
anos no dia 20 de agosto. 
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Valdecira Angela Senger 14/08 
Augusto dos Santos Taborda 15/08 
Cleusa Amado 15/08
Patricia Eich Engler 15/08 
Eduane de Jesus dos Santos Martins 17/08
Nelcimara Pereira dos Santos 17/08
Aline Cristina Cocaro Roque 19/08 
Marilia Sima dos Santos 19/08 
Cristiana Dutra 19/08 
Taise Ourique Barbosa 20/08 

ANIVERSARIANTES

Alunos do Senac desenvolvem banner 
e folder para o Centro Cirúrgico

A lunos do Se-
nac desenvolve 

banner e folders para o 
Centro Cirúrgico

Nesta terça-feira, 11, 
foi finalizada mais uma 
ação do Projeto Integra-
dor do Senac com grupo 

Homenagem ao Dia do Advogado

Na terça-fei-
ra, 11 de agosto, 
foi comemorado 
o Dia do Advo-
gado. O Grupo 
Políticas de RH 
prestou homena-
gem à advogada 
do HSA, Valéria 
Hennicka, e ao 
provedor Odori-I da TE 10 que tem como tema gerador Segurança do Paciente 

– voltada a cirurgia segura. A atividade foi realizada no Centro 
Cirúrgico do Hospital Santo Ângelo. Os alunos desenvolveram 
durante o módulo a criação e confecção de banner e folder expli-
cativos sobre cirurgia segura. 

A professora do Senac, Daiane Prestes, explica que os materiais 
foram disponibilizados na sala de espera do Centro Cirúrgico do 
HSA. Neles constam orientações sobre o processo de internação 
do paciente cirúrgico com intuito de prevenir eventos adversos.

co Bessa Almeida, que também é advogado.
Na homenagem, o diretor administrativo, Marcelo Bor-

ges, o coordenador de Recursos Humanos, Otávio Posse-
bom, e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes.

Entrega da cesta natalidade

Rotary Clubs de Santo Ângelo repassam 
sacolas para descarte de EPIs

O Hospital Santo Ângelo recebeu, na quarta-feira, 12, 
dos Rotary Clubs de Santo Ângelo, Rotaract e Interact, a 
doação de sacolas plásticas para o descarte de EPIs (equipa-
mentos de segurança individual) como máscaras e luvas. O 
material, que traz orientações sobre o correto descarte, foi 
doado aos Rotary Clubs pela Plastimarau de Marau.

A entrega foi feita ao provedor do HSA, Odorico Bes-
sa Almeida, pelo governador assistente e membro efetivo 
do Rotary Club Santo Ângelo Norte, Ney Rocha. Também 
presentes na entrega a presidente do Rotary Santo Ânge-
lo Centro Norte, Meri Guerini, o representante do Rotary 
Club Santo Ângelo Norte, Marco Veiga, e o presidente do 
Rotaract Clube Santo Ângelo, David Nardes.

O Grupo Po-
líticas de RH efe-
tuou, na sexta-fei-
ra, 14, a entrega 
de cesta natalida-
de para colabora-
doras do Hospital 
Santo Ângelo em 
licença-materni-
dade. O repasse 
foi feito para a 
técnica de enfermagem do Ambulatório, Eliana Godoy de 
Moraes, e a analista do Faturamento, Micheli Segatto Seifert.

Na entrega o coordenador de Recursos Humanos, Otá-
vio Possebom, a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fer-
nandes, e a analista pessoal, Pâmela Uecker.

A cesta natalidade contém alimentos para o aporte nu-
tricional da mãe e do bebê e ainda kit inicial com fraldas, 
mamadeiras, bicos, xampu, óleo para pele, entre outros.


