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A redução do número de doadores e o aumento da 
demanda em decorrência do número de pacientes 
internados na UTI Covid-19 refletiram nos baixos 

estoques no Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo.
A enfermeira gestora do Banco de Sangue, Marta Perim Motta, 

salienta que mais uma vez é importante a colaboração da comunida-
de. A demanda é por todos os tipos de sangue, em especial os tipos O 
positivo e O negativo. Para a doação não é necessário agendamento. 
O doador precisar estar em bom estado de saúde, idade entre 16 a 
69 anos, e pesar no mínimo 50 quilos. No caso de menores de 16 e 
17 anos, devem ir ao Banco de Sangue com o responsável legal para 
autorização do procedimento. 

Os doadores precisam se alimentar antes da doação, mas 
evitar produtos gordurosos. Também não fumar duas ho-
ras antes da doação e evitar ingestação de álcool por 24 horas. 

Prossegue a campanha "juntos pela Vida", promovida pelo Posto 
Garra Santo Ângelo em benefício do Hospital Santo Ângelo. Parte do 
valor de cada litro de combustível comercializado, no período de 17 a 
31 de março, será repassado para compra de insumos à Casa de Saúde. 

Posto Garra fica na avenida Getúlio Vargas, nº 2966, telefone 3190-0171

Meu nome é Vera Lúcia dos Santos, tenho 48 
anos. Estou aqui no Hospital Santo Ângelo onde fui 
internada no dia 19/03/2021 com a covid-9 e pneu-
monia. 

Gostaria de agradecer primeiro a Deus e segun-
do ao médico, muito atencioso, assim como toda 
a equipe que me cuidou com carinho e dedicação. 
Sem deixar de falar das meninas e meninos da higie-
ne e as copeiras. Quem se queixar do atendimento 
do SUS fala errado, pois são pessoas competentes ao 
lidar com a nossa situação. O hospital está de para-
béns da minha parte. Obrigado por tudo, pela aten-
ção, alimentação e o carinho de todos. 

Continuem assim, precisamos de pessoas com 
a competência, força e garra para estar juntinho de 
cada um de  nós. E possamos voltar para casa com 
saúde e agradecida. Para essa equipe maravilhosa do 
HSA que cuidou de mim e de outros pacientes com 
dedicação, parabéns! Vocês merecem tudo de bom, 
paz amor e muita saúde! Obrigada por tudo! Beijos!

Banco de Sangue do HSA 
está com baixos estoques

1932 2021

Enfermeira Marta Perim Motta e a biomédica Patrícia Eich

O semarário
Campanha para ajudar o HSA 

prossegue até o dia 31 de março

Agradecimento

Texto de paciente que esteve internada 
na Unidade A em homenagem à equipe de 
profissionais de saúde da linha de frente con-
tra o coronavírus.
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Hospital Santo Ângelo

PARA UM NOVO TEMPO

HSA recebe comitiva 
da Prefeitura de Entre-Ijuís

FELIZ ANIVERSÁRIO!

LEONARDO MARQUES 26/03 
ORCELEI LUIS KERN 27/03 
LARISSA DOS S. JOHN DE OLIVEIRA 28/03 
CLEBER MORAES DO NASCIMENTO 29/03 
DANIELE BERWANGER 29/03 
MARCIA APARECIDA RAIMUNDO 30/03 
NILSA CRISTINA MEDEIROS 30/03
ROBERTO NEDEL SANT ANA 30/03 
BRUNA RODRIGUES PORTELA 31/03 
VANESSA ALINE DE MORAIS RIBAS 31/03 
EDILENE LOPES FURTADO 01/04 

"Que a vida seja repleta de bons e felizes 
momentos. Parabéns aos aniversariantes 
da semana!"

Diretoria do HSA

Segurança ao paciente

SAMU 

Equipe de Oncologia faz capacitação

Nessa semana, a equi-
pe de Oncologia fez curso 
de capacitação sobre "Fa-
turamento em Oncologia". 

A enfermeira respon-
sável técnica da Unacon, 
Jacqueline Bagetti Garcia, 
conta que foram dois dias 
de curso via vídeo com o 
professor Francisco Coe-
lho.

Provedora Iara Fortes, diretor Marcelo Borges e colaboradores

Na semana passada, os colaboradores do HSA de aniversá-
rio no mês de março receberam homenagem especial. Partici-
param da atividade a provedora, Iara Fortes, a vice-provedora, 
Isabel Cristina Mana Câmera, o diretor administrativo, Mar-
celo Borges, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, 
assim como o coordenador de RH, Otávio Possebom, a psicó-
loga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, o técnico de Segu-
rança no Trabalho, Marcelo Padilha  que animou a promoção 
com o personagem "Palhaço Leleco", do projeto Dr. Palhaço.

A atividade foi realizada pela psicóloga Carine Fernandes 
e teve como objetico promover a valorização e a qualidade de 
vida dos colaboradores que atuam na Casa de Saúde. 

Homenagem aos aniversariantes de março

O diretor administrativo, Marcelo Borges, recebeu a visita 
do prefeito em exercício de Entre-Ijuís, Jordão Oliveira. 
A reunião foi para a assinatura do contrato de Presta-

ção de Serviços junto ao Hospital de Santo Ângelo.
Também presentes no encontro a secretária de Saúde, Walquíria 

Kessler Moscou, o secretário de administração, Maurício Klein Gon-
çalves, e o enfermeiro Luis Fernando Noronha Reis.

Diretor Marcelo Borges com prefeito em exercício, Jordão Oliveira e equipe

Lançamento de programa da Caixa 
A equipe do HSA 

participou, via inter-
net, do lançamento de 
novo programa da Cai-
xa para os hospitais. 
O senador Luis Carlos 
Heinze, e o deputado 
federal, Pedro Wes-
tphalen, participaram 
da atividade.

Vice-provedora, Mana Câmera, com colaboradores


