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Expediente

HOSPITAL SANTO ÂNGELO

A campanha Setembro Verde é alusiva ao Dia Nacional da 
Doação de Órgãos ( 27 de Setembro). A cor verde é ado-

tada no mundo todo como símbolo da Doação de Órgãos, durante 
o mês de setembro.

A campanha Setembro Verde, realizada em todo país, incen-
tiva o debate sobre doação e  transplante de órgãos. Ao longo de 
todo o mês de setembro, acontecem ações para conscientizar a po-
pulação sobre o assunto. 

No Brasil há milhares de pessoas enfrentando uma longa espe-
ra na fila do transplante pela falta de doadores. Muitas vezes por 
tabu, desinformação e por desconhecer a vontade em vida do ente 
querido as familias deixam de doar. 

Para se tornar um doador de órgãos, basta comunicar a família. 
A doação só ocorre com autorização dos parentes mais próximos.

Integrantes da CIHDOTT 
que atuaram nesta ação 

Doe órgãos, salve vidas!
Setembro Verde 

A CIHDOTT
 A CIH-

DOTT (Co-
missão Intra  
H o s p i t a l a r 
para Captação 
de Órgãos e 
Tecidos para 
Transplantes)
do Hospital 
Santo Ângelo é 
responsável pelo processo que identifica o potencial doa-
dor com morte encefálica. 

A comissão faz abertura de protocolo, comunica a 
Central de Transplantes e também repassa informações 
ao familiares do paciente. Ao todo sãos dois testes clíni-
cos e um eletroencefalograma, avaliados por dois mé-
dicos especialistas, um intensivista e um neurologista. 

Confirmada a morte encefálica são acionadas as psicó-
logas e assistentes sociais que fazem abordagem da família, 
falando sobre a importância da doação de órgãos. A famí-
lia então decide pela autorização ou não.

Na foto, a gerente de enfermagem, Maristane Almei-
da, a enfermeira coordenadora da CIHDOTT, Carline 
Scherer, a enfermeira representante da OPO4, Paula 
Queiroz, a assistente social, Maira Bagatini, e a secretária 
Paula Diel.

Atuaram nesta ação da CIHDOTT que viabilizou 
a captação de órgãos os médicos Matheus Pinto Brunet 
(neurologista), Joise Wottrich (intensivista) e Thauan San-
tos (clínico geral), a gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, a enfermeira coordenadora da comissão, Carli-
ne Scherer, os enfermeiros, Márcio Steinhauss, Claudiane 
Escobar, Wagner Almeida, Luis Fernando Noronha Reis 
e Cilene Patat, a psicóloga, Jéssica Garcia, e as assistentes 
sociais, Maira Bagatini e Priscila Dekeper.

Foto: Ministério da Saúde

Equipe da Central de Transplantes 
faz captação de órgãos no HSA

Uma equipe médica da Central de Transplantes do Estado 
esteve, na sexta-feira, 18, no Hospital Santo Ângelo para cap-
tação de órgãos. O doador foi um homem de 56 anos, de Cer-
ro Largo, que teve morte encefálica. Essa é a primeira captação 
de órgãos de 2020 e acontece no mês da campanha Setembro 
Verde.

O avião partiu de Porto Alegre às 9h55min rumo a Pas-
so Fundo onde aguardava a equipe médica. Os profissionais 
chegaram às 12h05min no Aeroporto Regional e às 12h18min 
no Hospital Santo Ângelo. O procedimento para captação 
de órgãos iniciou às 13h15min e encerrou às 15h30min.  
No procedimento foram captados rins e fígado. Atua-
ram os médicos Gustavo Pileggi Castro e Francine Pe-
riolo, o membro da equipe, Ederson de Oliveira, e o 
médico anestesista de Santo Ângelo, Egmar Luis Vier. 
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Hospital Santo Ângelo

Alessandro Lowe Ropke 18/09
Claudemir Lacortt Almeida 18/09 
Indaiara Paz Rodrigues 18/09
Monica Richard 18/09 
Priscila Dekeper dos Santos 18/09 
Tatiane Lese Reis 18/09
Marciele Katiuse Rodrigues 19/09 
Erika Mezadri Pinheiro 20/09 
Gisele Ferreira dos Santos 20/09
Bechorner Almeida 20/09 
Carina Francieli de Oliveira Joner 21/09 
Daniele Jessica de S. Bonmann Cassel 21/09
Francieli dos Santos Gayer 21/09 
Tatiane Minetto 21/09 
Andreia de Almeida 22/09
Camila dos Reis Peppe 22/09
Jaqueline da Rosa Ouriques 22/09
Simone do Carmo Rodrigues 22/09
Almir Rogerio de Souza Dornelles 23/09
Eden Vandre de Moura Martins 
Giovana Cantarelli 23/09 
Isabel Barcilicia M. Thiemann 23/09 
Jonatas Corassa 23/09
Ronaldo Nascimento da Silva 23/09 
Tiago do Nascimento Callegaro 23/09
Celene da Silva Martins 24/09 

ANIVERSARIANTES

O Hospi-
tal Santo Ân-
gelo recebeu 
5 novos res-
piradores do 
Governo do 
Estado para 
atendimento 

HSA recebe 5 novos respiradores 
do Governo do Estado

Após a con-
firmação da morte 
encefálica pelos mé-
dicos chega o difícil 
momento de infor-
mar a família que 
recebe acompanha-

Abordagem dos familiares

mento de psicólogo. Em seguida entra em ação o assistente social 
da CIHDOTT que avalia as condições da família. 

A assistente social, Maira Bagatini, fala do desafio neste con-
tato com a família para falar sobre a importância da doação de 
órgãos em um momento de perda. 

“Neste trabalho tem famílias que sensibilizam e decidem pela 
doação. Há outras que demonstram um resistência pela falta de 
informação. E ainda tem situações de pessoas que ficaram com 
receio de decidir pela doação ao ver sinais vitais do familiar, não 
entendendo que a morte encefálica é uma situação irreversível.” 

O Rotary Club Santo Ân-
gelo Centro Norte repassou, 
na quarta-feira, 16, enxovais 
para recém-nascidos e mantas 
à Maternidade. 

A entrega foi feita pela 
presidente do Rotary Club 
Santo Ângelo Centro Norte, 

Rotary Club Santo Ângelo Centro Norte 
repassa enxovais de bebês à Maternidade

Meri Guerini. No ato, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a 
enfermeira coordenadora da Maternidade, Mariéli Brum Munaretto, 
e a rotariana, Córa Maria Pause. 

A presidente destacou que os kits foram viabilizados através do 
trabalho das companheiras do  Rotary Club Santo Ângelo Centro 
Norte.

de pacientes adultos com Covid-19. 
Na manhã de terça-feira, o provedor do HSA, Odo-

rico Bessa Almeida, contou com a visita do coordenador 
da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, Iury Sommer 
Zabolotsky, que acompanhou a instalação dos equipa-
mentos. Também presentes o diretor administrativo, 
Marcelo Borges, o ex-secretário de Saúde, Luis Carlos 
Cavalheiro, o médico Loi Roque Biacchi, e o represen-
tante do setor de planejamento da 12ª CRS, Rodrigo 
Reis.

Setembro Amarelo

Foi desenvol-
vida atividade, 
na terça-feira, 15, 
lembrando o mês 
de conscientiza-
ção de preven-
ção ao suicídio. 
Na oportunidade 
foi apresentada camiseta da campanha Setembro Amarelo.

Na foto, o provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, 
o diretor administrativo, Marcelo Borges, a diretora clínica 
e médica responsável técnica da Unidade de Saúde Mental, 
Mabel Konzen, o médico Loi Roque Biacchi, a gerente de en-
fermagem, Maristane Almeida, a enfermeira coordenadora 
da unidade, Cristina Taborda, a psicóloga Jéssica Garcia, as 
assistentes sociais Maira Bagatini e Priscila Dekeper, e de-
mais integrantes da equipe de psiquiatria. 


