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Expediente

HOSPITAL SANTO ÂNGELO

N a quinta-feira, 10 de setembro, foram desenvolvidas 
ações em diversas partes do mundo para lembrar o Dia 

Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil são registrados cer-
ca de 12 mil suicídios todos os anos e mais de 1 milhão no mundo. 
Essa é uma triste realidade e o registro de casos vem aumentando, 
principalmente entre os jovens. 

Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que cerca de 
96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos men-
tais. Em primeiro lugar vem a depressão, seguida do transtorno 
bipolar e abuso de substâncias. A campanha Setembro Amarelo 
tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o problema e 
dessa forma reduzir esses números.

Assistência ao paciente

Setembro Amarelo, 
mês de valorização 

da vida 

Médica fala dos sintomas de uma pessoa
que pensa em cometer suicídio

A médica psiquiatra, res-
ponsável técnica da Unidade 
de Saúde Mental, Mabel Kon-
zen, explica que os sinais e 
sintomas de risco de suicídio 
nem sempre são visíveis. No 
entanto observa sinais que se 
deve ter atenção. "O principal 
é a verbalização do desejo de 
morrer, desistir. O suicida ge-
ralmente comunica sua inten-
são a alguém. Esse comunica-
do precisa ser levado a sério. Falar sobre suicídio não aumenta 
o risco, pelo contrário, ajuda a prevenir."

Outros sinais e sintomas que a médica aponta são o isola-
mento da pessoa, a falta de interesse em atividades antes pra-
zerosas, alterações do apetite, insônia ou sonolência excessiva, 
agressividade ou irritabilidade (mais comum em adolescentes 
ou crianças). 

Mabel salienta que havendo uma situação essa como deve 
ser procurado o serviço de saúde mais próximo (médico ou 
psicológico) para o acolhimento inicial e o encaminhamento 
do paciente para níveis mais especializados de atenção. Tam-
bém pode ligar para o Centro de Valorização da Vida pelo te-
lefone 188, que funciona 24 horas.Unidade de Saúde Mental 

A Unidade 
de Saúde Mental 
do Hospital San-
to Ângelo atende 
dezenas de pa-
cientes dos mu-
nicípios da área 
de abrangência 
da 12ª Coorde-
nadoria Regional 
de Saúde. A mé-
dica psiquiátrica 
Mabel konzen é responsável técnica e a enfermeira Cristina 
Taborda, coordenadora da unidade.

Os pacientes atendidos são pessoas com problemas re-
lacionados ao consumo de álcool e drogas, problemas de 
humor, ansiedade, psicose e outros distúrbios. Na unida-
de atua uma equipe multidisciplinar de saúde mental, com 
médicos, enfermeiras, psicóloga e assistente social, técnicos 
de enfermagem, monitor e  secretária.

A gerente de enferma-
gem, Maristane Almeida, 
conta que hoje a Unidade de 
Saúde Mental tem 20 leitos, 
um posto de enfermagem, 
uma sala de recreação e um 
refertório. 

"Durante a internação, 
os pacientes recebem aten-
dimento com acompanha-
mento médico/psiquiátrico 
diário, além dos serviços de 
enfermagem, psicologia e as-
sistência social quando necessário", diz Maristane.

A enfermeira também lembra que todos os pacientes 
são encaminhados para a rede de atendimento de referên-
cia.
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Juliano Samuel Brum 11/09
Daiane Cristina Prestes 12/09 
Elsa de Fatima Valter 12/09 
Mauri Correa de Moura 12/09
Suzana dos Santos Batista 12/09 
Daniel Jose Dambros 13/09
Adriana de Bairros 14/09 
Maria da Gloria Kauer 14/09 
Neide Wesoloski 14/09 
Daiane Rosa Correa 15/09 
Diego Rambo dos Santos 15/09 
Evelise Preissler 15/09 
Carina de Moura Gomes 17/09 
Cristiano Moreira Correa 17/09 
Elisiane Moreira 17/09 
Wagner Bechorner Almeida 17/09 

ANIVERSARIANTES

Hospital Santo Ângelo

PARA UM NOVO TEMPO

UM NOVO HOSPITAL

PARA UM NOVO TEMPO

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

UM NOVO HOSPITAL

Baixos estoques preocupam Banco de Sangue

O Banco de Sangue segue com 
baixos estoques e necessita de todos 
os tipos sanguíneos, em especial o 
O negativo e o O positivo.

A enfermeira coordenadora 
do Banco de Sangue, Marta Perim 
Motta, salienta que a pandemia da 
Covid-19 resultou na queda do nú-
mero de doadores neste período. 
Também destaca a importância do 
apoio da comunidade. 

MAIS INFORMAÇÕES
O Banco de Sangue do HSA, 

Nesta quar-
ta-feira, 9 de se-
tembro, é come-
morado o Dia do 
Administrador. O 
Grupo Políticas de 
RH, através da psi-
cóloga Jéssica Gar-
cia, e da analista de 
Na quarta-feira, 9 

Homenagem ao Dia do Administrador

Na quarta-feira, 9 
de setembro, foi come-
morado o Dia do Ad-
ministrador. O Grupo 
Políticas de RH, atra-
vés da psicóloga Jéssica 
Garcia, e da analista de 
pessoal, Pamela Uecker, 
prestou homenagem a todos os profissionais do HSA 
formados em administração. 

Receberam homenagem o diretor administrativo, 
Marcelo Borges, o assessor de direção, Fermino Zu-
coloto Batista, o gestor de compras, Paulo Carvalho, o 
coordenador de RH, Otávio Possebom, a coordenadora 
da Sanificaçao, Lavanderia e Costura, Mirtes Dinon, a 
analista de compras, Greice Gonçalves Paz, a secretária 
da direção, Lisiane Fauda, e o analista de pessoal, Cleber 
Moraes do Nascimento.

Hospital Santo Ângelo

que fica na rua Antônio Manoel, funciona das 7 às 12h30min, 
de segunda a sábado. Mais informações pelos telefones (55) 3313 
2000 ou 3313 1444 - ramal 128. 


