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Banco de Leite começa a receber 

mães doadoras externas  

 
 

O Banco de Leite Humano do Hospital Santo 
Ângelo começou nesta segunda-feira, 2, a receber mães 
doadoras externas. Essa medida marca a segunda etapa 
de funcionamento do Banco de Leite. Antes, era 
realizada apenas a retirada de leite da mãe para o 
próprio filho. A partir de agora inicia a ordenha em mães 
lactantes que queiram doar seu excedente de leite a 
outros bebês que necessitam deste alimento. 

A nutricionista 
responsável pelo Banco de 
Leite, Marília Sima dos 
Santos, diz que poderão ser 
doadoras mães de bebê 
com até um ano de idade. 
“São potenciais doadoras 
mães que produzem um 
volume de leite acima da 
necessidade do seu bebê. A 
doadora deve ser saudável, 
não usar medicamentos que 
impeçam a doação, não 
pode ser fumante, usuária 
de álcool ou drogas e deve se dispor a ordenhar e doar o 
excedente de leite”, explica Marília.  

 
A nutricionista salienta ainda que para ser doadora 

é necessário efetuar cadastro no Banco de Leite, 
trazendo seu exame pré-natal para avaliação.  

Após o cadastro e verificação dos exames, o 
médico responsável da Neonatologia e Banco de Leite 
Humano, Guilherme Dutra Pinheiro, libera a doação de 
leite para ser retirado no Banco de Leite ou em casa, de 
acordo com as orientações repassadas.  

No caso de ser retirado em casa, o Banco de Leite 
fornece o frasco, caixa isotérmica e gelox para colocar o 
leite congelado. Também repassa orientações de higiene 
e a forma adequada da ordenha.  

O leite congelado depois de pasteurizado possui a 
validade de seis meses. 

Érika retorna à Argentina  

 
 

Um helicóptero disponibilizado pelo governo da 

Província de Misiones chegou, na quinta-feira, 29, por 

volta das 11 horas, ao Aeroporto Regional de Santo 

Ângelo para levar Erika Romero, de 17 anos, até o 

Hospital Madariaga, em Posadas, para outros 

procedimentos depois da cirurgia feita no Hospital Santo 

Ângelo. A jovem também deverá fazer tratamento em 

Buenos Aires. Erika foi transportada pelo Samu até o 

aeroporto. O pai César Romero acompanhou o 

deslocamento da filha. Érika foi vítima de acidente de 

ônibus argentino, ocorrido no dia 16 de dezembro, em 

que morreram três pessoas. Antes de partir, a jovem 

despediu-se da equipe de enfermagem da Unidade A 

onde esteve internada. O pai falou da emoção em ver 

que a filha está bem e agradeceu a equipe médica e os 

enfermeiros pela qualidade do atendimento no Hospital 

Santo Ângelo.  

Primeiro bebê do ano 

Aline Rieger, 
com 2,325 quilos e 43 
centímetros, é o 
primeiro bebê nascido 
em 2017, no Hospital 
Santo Ângelo. A 
menina nasceu às 
0h37min do dia 1º de 
janeiro. A pequena, 
que nasceu de oito 
meses de gestação, é 
filha de Daiane 
Machado Ferreira e 
Cleber Rieger. A mãe conta a emoção ao saber que a 
pequena Aline foi a primeira criança nascida no ano de 
2017. “Eu fiquei surpresa quando vieram me contar que ela 
foi o primeiro bebê do ano. Estou muito feliz”, disse Daiane. 
Aline é o quarto filho de Daiane que é mãe de Érica (um ano 
e dois meses), Raissa (11 anos) e Igor (5 anos). 



Assume a nova gestão da CIPA  

 
Assumiu, na tarde de terça-feira, 3, no auditório 

do HSA, a nova gestão da CIPA. O coordenador do 
Departamento Pessoal e coordenador do Sesmt, Otávio 
Possebom, passou o comando ao novo presidente da 
CIPA, o enfermeiro Marcos Angst . Também participaram 
da solenidade os ex-integrantes da CIPA e os novos que 
passam a atuar na Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes gestão 2017. 

 
Na solenidade aconteceu a última reunião da 

CIPA - gestão 2016. Na oportunidade, o presidente 
Otávio Possebom fez balanço das atividades do ano e 
um apanhado geral dos três anos em que comandou a 
CIPA. Depois agradeceu a equipe que atuou neste 
período e também destacou o importante trabalho 
desenvolvido pelo Sesmt junto à CIPA. Lembrou, ainda, 
a formação do grupo “Os CIPÁticos” que tem realizado 
apresentações em eventos do Hospital Santo Ângelo, 
tratando com humor temas educativos na área da 
Segurança do Trabalho. Otávio em sua despedida 
desejou sucesso aos novos integrantes da CIPA. 
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Cuidados com a rede elétrica em caso 

de sinistro 

 
Aconteceu na quarta-feira, 4, a reunião mensal 

da Brigada de Emergência do Hospital Santo Ângelo. A 
atividade foi desenvolvida pelo coordenador da Brigada 
de Emergência, Volmir Alfonso Obadowski. A dinâmica 
contou com a participação do presidente da CIPA, 
Marcos Angst, a enfermeira do Trabalho, Eduarda Perim 
Motta, o engenheiro de Segurança no Trabalho, Valmir 
Ribas, o técnico de Segurança no Trabalho, Marcelo 
Padilha, entre outros.   

 
Na atividade, o eletricista Claucio Koch explicou 

para os brigadistas e cipeiros as medidas adequadas em 
relação ao desligamento da rede elétrica do Hospital 
Santo Ângelo em caso de sinistro. O técnico do setor de 
Manutenção também mostrou aos participantes onde 
ficam os disjuntores de cada unidade do HSA.  

 


