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Encerrada nesta sexta-feira a 

Semana de Enfermagem  

 
 
Encerrou nesta sexta-feira, 12, a Semana de 

Enfermagem 2017. No último dia de atividades, teve 
apresentação teatral 
com “Os CIPÁticos”. 
Na sequência, 
aconteceu palestra 
com a nutricionista 
da Nestlé, Letiane 
Hoffmann, que falou 
a respeito do tema 
“Consequências da 
discrepância entre 

prescrito x infundido”. Depois, apresentação artística 
com Eduardo Maicá.  

Ao longo da semana várias atividades 
marcaram a Semana de Enfermagem. O enfermeiro 
estomaterapeuta, Rudnei Prusch da Silva, falou sobre 
“Terapia tópico de feridas, tecnologia e o ambiente 
ideal para cicatrização”. Já a enfermeira Carmem 
Schuldz, fiscal do COREN/RS, apresentou detalhes 
sobre “Legislação e Ética”.  

 

 
Durante a Semana de Enfermagem “Os 

CIPÁticos” apresentaram peça sobre o tema  
“Higienização das mãos”. Também teve a palestra 
“Mãos limpas são mais seguras”, com a enfermeira 
Cinthia Oliveski – consultora em Controle de Infecção 
Hospitalar e professora do Departamento de Ciências 
da Saúde da UFSM/Campus Palmeira das Missões.   

 

Médico do HSA faz treinamento 

em Centro Cirúrgico de Mônaco  

 
   
O médico Rafael Fontoura fez atualização num dos 
maiores centro de cirurgia vascular do mundo: o 
Centre Cardio-Thoracique de Mônaco. O profissional 
esteve na Europa de 24 de abril a 1º de maio, 
aprendendo técnicas cirúrgicas de aneurisma com 
Claude Mialhe, cirurgião vascular. Mialhe é um 
especialista que desenvolve tecnologias para este tipo 
de cirurgia e atua num centro que atende pacientes de 
diversos países da Europa e do mundo. 
 

Rafael conta que durante a atualização 
participou de procedimentos cirúrgicos com Claude 
Mialhe e a equipe do hospital. “O Centro de Cirurgia 
Cardiotorácica de Mônaco atende um vasto público de 
crianças a adultos. O hospital é um centro de 
referência neste tipo de cirurgia. É um local onde se 
pode ter acesso ao que tem de mais moderno em 
técnicas cirúrgicas e equipamentos”, observa Rafael 

Fontoura. 
 

O 
cirurgião 

vascular conta 
que no Centro 
são feitas 

cirurgias 
abertas e 
endovascular. 

Rafael explica que neste período que esteve em 
Mônaco se dedicou a aprender novas técnicas de 
cirurgia endovascular.  

 
“Esse atualização vai ser importante para o 

Hospital Santo Ângelo que busca credenciamento de 
alta complexidade neste tipo de cirurgia pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). A capacitação profissional do 
Corpo Clínico é mais um passo neste sentido. Neste 
treinamento, além de acesso a novas técnicas e 
equipamentos, pude conhecer a estrutura onde 
funciona o Centro de Cirurgia Cardiotorácica de 
Mônaco”, finaliza o médico Rafael Fontoura. 



Alterado horário das refeições no HSA 

 
Aconteceu, na segunda-feira, 8, uma reunião 

com a equipe do setor de Nutrição. A atividade foi 
coordenada pela nutricionista, Fabiane Fagundes 
Dalla Corte, responsável pela terapia nutricional do 
Hospital Santo Ângelo. A reunião teve como objetivo 
readequar a escala de trabalho da equipe, em virtude 
da alteração dos horários das refeições no HSA.  

 
HORÁRIO 

Desde a quinta-feira, 11, o café da manhã está 
sendo servido às 8 horas; o almoço ao meio-dia; o 
lanche da tarde, que passa a ter o complemento de 
uma fruta, às 15 horas; o jantar às 18h30min; e a ceia, 
que vai disponibilizar gelatina, às 21 horas.  

 
 

 

 
Encontro promove trabalho de 

integração 

 
Na quinta-feira, 11, no auditório do HSA, 

aconteceu a reunião mensal do SAMU. A atividade foi 
coordenada pelo coordenador de enfermagem do 
Samu, Alex Martins Antunes. Neste encontro a 
estagiária de psicologia da URI, Caroline Lemos, 
desenvolveu trabalho de integração entre as equipes 
do serviço de atendimento pré-hospitalar e intra-
hospitalar. 

Durante a reunião, o coordenador do 
Departamento Pessoal, Otávio Possebom, explicou 
detalhes do ESocial que trata da gestão de escalas e 
pontos. Otávio observou que a partir de 2017 entrará 
em vigor o eSocial. 

Na reunião também foi falado sobre os 
profissionais do SAMU que fizeram curso de 
qualificação em 2017. O enfermeiro Alex destacou a 
importância destes cursos de aprimoramento que 
refletem positivamente na qualidade dos serviços e no 
atendimento. 

 
Agendamentos no refeitório 

 
 

Desde o dia 2 de maio, o agendamento das 
refeições dos funcionários do HSA pode ser feito pela 
internet através do site www.hospitalsantoangelo.com. 
Além disso pode ser feito também em um tablet no 
refeitório ou por Smartphone. 

De acordo com o coordenador do Departamento 
Pessoal, Otávio Possebom, o horário para fazer o 
agendamento e das 6 às 10 horas. “Essa ação busca 
agilidade e ao mesmo tempo facilitar o agendamento 
pelo colaborador, otimizando também o processo de 
controle”, observa. 
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