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Expediente

HOSPITAL SANTO ÂNGELO

A turma 11 do cur-
so Técnico de 

Enfermagem do Senac, 
através do Projeto Integra-
dor, repassou, na segunda-
-feira, 24, fantoches para 
frasco de soro à Pediatria 
do Hospital Santo Ângelo. 
Alunos, juntamente com a 
professora do curso, a en-
fermeira Daiane Prestes, 
fizeram a entrega à gerente 
de enfermagem, Maristane 
Almeida, e a enfermeira 
coordenadora da Pedia-
tria, Juliana Pires.

Os fantoches trazem fi-

Tornando o ambiente da 
Pediatria mais acolhedor

guras de heróis como Homem-Aranha e Batman, além de per-
sonagens como a Peppa Pig - desenho de maior sucesso entre 
as crianças de 0 a 5 anos de idade.

A professora do curso, Daiane Prestes ,conta que a ação 
faz parte do módulo “Humanização na Assistência” que busca 
proporcionar às crianças um ambiente mais alegre e acolhedor. 
“Agradecemos mais uma vez a equipe do HSA e os colegas do 
Senac por possibilitar essa ação do Projeto Integrador.”

Sesc e Senac repassam extensores 
de máscaras ao HSA

O Sesc e o Senac 
Santo Ângelo repas-
saram 400 exten-
sores de máscaras 
para os profissionais 
de saúde do HSA. A 
entrega foi feita ao 
provedor do HSA, 
Odorico Bessa Almeida, pelo gerente do Sesc, Luciano Maso, e a 
gerente do Senac, Andreia Moreira.

Também na entrega o diretor administrativo, Marcelo Borges, 
e o diretor técnico, Loi Roque Biacchi.

Treinamento da fisioterapia

Durante reunião, 
na quarta-feira, 26, 
foi desenvolvido 
treinamento sobre 
cateter nasal de auto 
fluxo, com as indi-
cações e contra in-
dicações, e formas 
de utilização com 
o fisioterapeuta Eduardo Gonçalves. Já as enfermeiras Daniele 
Berwanger e Cínthia Oliveski repassaram orientações sobre de-
sinfecção do equipamentos, acondicionamento, validade e este-
relização. A médica responsável  técnica das UTIs, Joise Wottrich, 
acompanhou a atividade.

MÊS DE INCENTIVO AO
ALEITAMENTO MATERNO

Reunião da Sanificação 
Aconteceu, na segunda-

-feira, 24, a reunião mensal 
da equipe de Sanificação. A 
atividade foi conduzida pela 
coordenadora da Sanificação, 
Lavanderia e Costura, Mirtes 
Dinon. 

Dentre os temas, ações 
de aprimoramento do serviços de sanificação em tempos de Co-
vid-19 e outros assuntos gerais do setor. 

Dia do Psicólogo
Na quinta-feira, 

27 de agosto, é co-
memorado o Dia do 
Psicólogo. A come-
moração acontece na 
data de publicação 
da Lei 4.119/62 que 
regulamentou a pro-
fissão de psicólogo(a) 
no Brasil.

O Grupo Políticas de RH prestou homenagem às psi-
cólogas Carine Bueno Fernandes e Jéssica Garcia pela 
data. Na homenagem, o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, e o coordenador de RH, Otávio Possebom.

Homenagem de aniversário
A vice-prove-

dora do Hospital 
Santo Ângelo, 
Iara Fortes, co-
memorou ani-
versário na ter-
ça-feira, 25 de 
agosto. A direção 
e colaboradores 
da Instituição de Saúde registram homenagem desejando 
saúde e felicidade nesta data especial.
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Hospital Santo Ângelo

Jennifer Guedes Vieira 28/08 
Carmen Timm da Silva 29/08 
Joao Vitor da Silva Faganello 30/08 
Loreci Machado da Costa 30/08
Vanessa Alves 30/08 
Jeferson Ferreira Fagundes 31/08 
Jussara Mendonca Rodrigues 31/08
Aline Paluchowski 01/09 
Flavio Lemes Valter 01/09 
Edson Luiz Stefani 02/09 
Estifani Porto Milano 03/09 
Jarbas Alcione Padilha 03/09
 Nina Rosa Souza de Vargas 03/09

ANIVERSARIANTES

Banco de Sangue está com baixos estoques

A enfermeira, Marta 
Perim Motta, salien-

ta que pandemia da Covid-19 
reduziu número de doações 
A pandemia da Covid-19 refle-
tiu na redução do número de 
doações no Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo. A enfer-
meira coordenadora do Banco de 
Sangue, Marta Perim Motta, conta que há falta de todos os tipos 
sanguíneos, em especial o O negativo (doador universal).

Os baixos estoques preocupam, pois além da necessidade de-
vido às cirurgias também há a demanda de sangue para pacientes 
internados com a Covid-19. “Precisamos ampliar nossos estoques. 
Contamos mais uma vez com o apoio da nossa comunidade.  A 
doação de sangue é um grande gesto que pode salvar vidas.”

Hospital Santo Ângelo

UM NOVO HOSPITAL

Hospital Santo Ângelo - Rua Antônio Manoel 
 701 - Telefone: (55) 3313 2000

UM NOVO HOSPITAL
PARA UM NOVO TEMPO

Em virtude da pandemia é necessário agendamento 
para a doação através dos telefones (55) 3313 2000 ou 
3313 1444 - ramal 128. Essa é uma medida de segurança 
do banco de Sangue com o objetivo de evitar aglomera-
ções neste período. 

O Banco de Sangue que fica na rua Antônio Manoel 
do Hospital Santo Ângelo funciona das 7 às 12h30min, de 
segunda a sábado.

AGENDAMENTO 

Nesta sexta-feira, 28, o HSA realizou videocon-
ferência com a RGE. O assunto foi o investimento de 
mais de R$ 500 mil na ampliação da Usina de Ener-
gia Solar do hospital que vai garantir mais eficiência 
de energia. 

Na reunião o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, e o assessor de direção, Fermino Zucoloto 
Batista.

Videoconferência com a RGE


