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Colaboradores recebem primeiras 
doses da vacina contra a Covid-19
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Três profissionais do HSA foram imunizados na Secretaria de Saúde

O s pri-
m e i r o s 
profissio-

nais  do Hospital Santo 
Ângelo receberam, na 
quarta-feira, 20, a va-
cina contra a Covid-19 
na Secretaria Municipal 
de Saúde. 

HSA recebe a visita do deputado Osmar Terra

A provedora do Hospital Santo Ângelo, Iara Fortes, recebeu 
na quinta-feira, 21, a visita do deputado federal, Osmar Terra. 
O parlamentar esteve acompanhado do vice-prefeito de Santo 
Ângelo, Volnei Teixeira, do secretário municipal de Saúde, Fla-
vio Christensen, e da assessora parlamentar, Nara Damião.

Osmar Terra manteve contanto com a direção do HSA e o 
Grupo Político de Apoio ao Hospital Santo Ângelo, que reúne 
várias lideranças locais e regionais que unem esforços em tor-
no da Instituição de Saúde.

Na oportunidade, a provedora falou das ações desenvolvi-
das pela Casa de Saúde e apresentou projetos para captação de 
recursos junto ao governo federal.

Provedora Iara Fortes com o deputado, Osmar Terra

 Vacinação no HSA

Começou, na quin-
ta-feira, 21, a vacina-
ção dos colaboradores 
do HSA contra a Co-
vid-19. O secretário de 
Saúde, Flavio Chris-
tensen, acompanhou a 
aplicação das doses. 

A gerente de enfer-
magem, Maristane Al-
meida, explica que es-
tão sendo imunizados 
nesta primeira etapa 
todos os profissionais 
que atuam na UTI Co-

Foram imunizadas a médica Juliana Perin Aurelio, a en-
fermeira Paula Queiroz e a representante da sanificação, Elza 
Valter. 

vid-19, UTI 2 e UTI 3, UTI Neonatal, Pronto Atendi-
mento, Unidade A e B. A medida segue orientação do 
Ministério da Saúde. A outra dose será aplicada no iní-
cio da segunda quinzena de fevereiro.

HSA cria canal direto de contato com a população 

Desde a segunda-fei-
ra, 18, está no ar no site 
do Hospital Santo Ângelo 
o espaço da ouvidoria, um 
canal direto de contato 
com a população. Nele, 
o cidadão poderá enviar 
suas críticas, elogios e su-
gestões. 

As demandas serão encaminhadas às áreas responsáveis. O 
contato pode ser feito no link da ouvidoria, no site www.hospital-
santoangelo.com ou pelo e-mail ouvidoria@hospitalsantoangelo.
com.
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Hospital Santo Ângelo

Andrieli da Roza da Luz 22/01 
Carine Bueno Fernandes 22/01 
Carine da Silva Maciel 22/01 
Vanessa Andrade Campos 23/01 
Nelson Machado Barcellos 24/01
Otávio Francisco Possebom 24/01
Juliane Graciele Simas 25/01 
Patrícia Augusti 25/01 
Ana Paula Zavacki 26/01 
Elisiane dos Santos Melo 26/01
Valeria Nunes Vieira 26/01 
Roselaine Marciano Jardim 27/01 
Eneias Fernandes de Almeida 28/01 
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AGRADECIMENTO

Central de Transplantes faz captação 
de órgãos no HSA

A equipe da Central de Transplantes do Estado fez, 
na sexta-feira, 22, a captação de órgãos no Hospital 
Santo Ângelo. Vieram de Porto Alegre os médicos 

Arthur Neubauer e Jane Cronst, e a enfermeira Gabriela Nardin. 
A médica anestesista do HSA, Juliana Perin Aurélio, participou do 
procedimento de captação.

O doador da primeira captação de órgãos de 2021 no HSA foi 
um homem de 61 anos, de Itaqui,  vítima de AVC, que teve morte 
encefálica. Os médicos fizeram a captação dos rins. 

O procedimento iniciou às 10 horas e encerrou às 12h30min.  
A coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Captação de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes, a enfermeira Carline Sche-
rer salienta que foram realizados três exames, dois clínicos e um 
neurológico - avaliados pelos médicos neurologistas, José Otávio 
Dworzecki Soares e Matheus Brunet, assim como pela médica in-
tensivista, Joise Wottrich. 

A assistente social Priscila Dekeper conversou com a família 
que decidiu pela doação. O doador em vida já tinha expressado à 
família o desejo de ser doador de órgãos para ajudar outras pessoas. 

Homenagem ao Dia do Farmacêutico

O Grupo Políti-
cas de RH prestou 
homenagem ao Dia 
Nacional do Farma-
cêutico, comemo-
rado neste dia 20 de 
janeiro. Foram ho-
menageados os far-
macêuticos, Adriana 
Mertin, Fabio Pertile, 

Equipes da Central de Transplante, Centro Cirúrgico e da CIHDOTT 

Paula Munaretto e Raquel Botton.
No ato, o diretor administrativo do HSA, Marcelo Bor-

ges, o coordenador de RH, Otávio Possebom, e a psicóloga 
Jéssica Garcia.

Na quarta-feira, 20, 
a provedora do Hospi-
tal Santo Ângelo, Iara 
Fortes, recebeu a visita 
do deputado estadual, 
Eduardo Loureiro. 

Na ocasião, Eduar-
do entregou documen-

Loureiro destina emenda de R$ 300 mil
para a compra de equipamentos

to da indicação de R$ 300 mil, exclusivamente para compra de 
equipamentos.

Loureiro destina emenda de R$ 300 mil
para a compra de equipamentos

O supermercado Stok 
Center, através da campanha 
Troco Solidário, vai arrecadar 
valores mensais para o Hos-
pital Santo Ângelo. Os clien-
tes poderão doar seu troco à 
Instituição de Saúde. 

Na tarde de segunda-fei-
ra, 18, o diretor administrativo do HSA, Marcelo Borges, con-
versou com os funcionários que atuam nos caixas do Stok Center 
e falou sobre o hospital. O gerente operacional, Valter da Silva, 
acompanhou a palestra.


