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Cardiologista ministra palestra
sobre eletrocardiogramas

O
médico
cardiologista,
Matheus Bertoldo,
ministrou
palestra
sobre
noções
básicas
de
eletrocardiograma
para enfermeiros da
UTI Adulto e de
outros setores do
Hospital Santo Ângelo. A atividade aconteceu na sextafeira, 24, no auditório do
HSA.
Matheus detalhou
a complexa estrutura do
coração,
com
seus
fechos elétricos, assim
como
ilustrou
as
alterações que podem
ser verificadas em pacientes numa situação de urgência
ou emergência.
O
médico
mostrou
exemplos
de
eletrocardiogramas de vítimas com parada cardíaca,
infarto, pacientes com necessidade de marca-passo,
com queixa de síncope (desmaio), entre outras
situações.

www.hospitalsantoangelo.com

Abertas as inscrições para o
Curso de Casal Gestante

De 13 a 17 de março acontecerá o 20º Curso de
Casal Gestante do Hospital Santo Ângelo. O curso de
Casal Gestante é coordenado pela enfermeira Camila
dos Santos. Ao todo serão cinco dias com palestras de
médicos,
enfermeiros,
psicóloga,
fisioterapeuta,
fonoaudióloga e psicopedagoga. As atividades iniciarão
às 19h30min com encerramento às 21h30min.
Durante a atividade, os profissionais de saúde irão
repassar orientações sobre os cuidados e diferenças
entre os partos cesariano e vaginal; aspectos emocionais
na gestação, parto e puerpério, trabalho corporal,
relaxamento e exercícios de respiração e técnica de
Shantala.

Também acontecerão palestras sobre nutrição na
gestação; prevenção e controle de infecções
hospitalares; como se paramentar no Centro Obstétrico;
maternidade e URI Neonatal; saúde bucal e higiene geral
do bebê; cuidados com recém-nascido, Banco de Leite
Humano, primeiros socorros com recém-nascido;
vacinação e aspectos da fonoaudiologia para o recémnascido.
As inscrições poderão ser realizadas através de
formulário disponível no setor internação do Hospital
Santo Ângelo, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12
horas e das 13h30min às 17h30min.
O Curso de Casal Gestante é organizado pelas
enfermeiras Maristane Almeida e Camila dos Santos

Homenagem de aniversário

O diretor administrativo do Hospital Santo Ângelo,
Sidnei Rugeri, comemorou aniversário no dia 24 de
fevereiro. O provedor Odorico Bessa Almeida,
juntamente com os colaboradores do HSA, prestou
homenagem ao diretor administrativo. Também
participaram das homenagens o diretor técnico, Loi
Roque Biacchi, a enfermeira chefe, Maristane Almeida, e
Marisa Bessa Almeida (esposa do provedor do HSA).
Sidnei Rugeri é natural de Erechim.

