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Aberto o 17º Curso de Casal
Gestante do Hospital Santo Ângelo
Aconteceu na terça-feira, 3, a abertura do
17º Curso de Casal Gestante, no auditório do
Hospital Santo Ângelo. No primeiro encontro, a
fisioterapeuta Tayana Flugrath Feijó falou sobre
"Trabalho corporal, relaxamento e técnicas de
Shantala". Na sequência, a nutricionista Fabiane
Dalla Corte ministrou palestra sobre "Nutrição na
gestação".

emocionais da gestação".
O curso, que faz parte do projeto Nascer
desenvolvido pela instituição de saúde, tem como
objetivo agregar conhecimento e habilidades para
a evolução da gestação e contribua nos cuidados
necessários com o bebê após seu nascimento.
As atividades iniciam às 19h30min e
encerram às 21h30min.
EQUIPE DO CURSO
O 17º Curso de Casal Gestante do Hospital
Santo Ângelo é coordenado pela enfermeira
Camila dos
Santos
e atuam na equipe
organizadora as enfermeiras Maristane Almeida,
Daniele Farias Berwanger, Aline Rebelato,
Emanuele Busatto, Daiane Prestes e Cláudia
Siveris e as nutricionistas Fabiane Dalla Corte e
Marilia Sima dos Santos.

Hospital Santo Ângelo recebe
recursos do Rotary Club Santo
Ângelo Norte

As atividades com os casais prosseguiram
na noite de quarta-feira, 4. A enfermeira Daniele
Berwanger com a palestra sobre "Prevenção e
controle de infecções hospitalares", e "como se
paramentar no Centro Obstétrico".
Nesta quinta-feira, 5, a partir das
19h30min, será a vez do médico Edilson Burmann
vai falar sobre os temas "Cuidados e diferenças
entre partos (cesáreo, vaginal, instrumentado,
higiene geral da gestante) e cuidados no
puerpério. Enquanto a enfermeira Daiane Prestes
vai falar a respeito das "Modificações físicas
durante o período gestacional".
OUTROS ENCONTROS
A nutricionista Marília Sima vai ministrar
palestra sobre o Banco de Leite Humano no dia 10
de novembro. No mesmo encontro, a enfermeira
Cláudia Siveris falará sobre as "Técnicas de
amamentação/primeiros socorros".
No dia 11, a enfermeira Aline Rebelato
ministrará palestra sobre "Saúde bucal, higiene
geral do bebê". E a enfermeira Camila dos Santos
falará sobre "Cuidados pós-alta com o recém
nascido e vacinação.
E, por fim, no dia 12 de novembro, a
fonoaudióloga Débora Schmidt abordará os
"Aspectos da Fonoaudiologia" e a psicóloga
Luciana Souza da Silva vai falar dos "Aspectos

O Rotary Club Santo Ângelo Norte fez o
repasse de recursos ao Hospital Santo Ângelo, na
noite de quinta-feira, 29, na sua sede. A entrega
de R$ 5 mil foi feita pelo presidente do Rotary,
José Vanderlei da Luz Pinto, ao vice-provedor do
Hospital Santo Ângelo, Odorico Bessa Almeida.
Na oportunidade, o Rotary também repassou R$
2.500 para o Lar do Menino e outros R$ 2.500 ao
Centro de Formação São José – Lar da Menina.

Na oportunidade, o vice-provedor destacou
o trabalho desenvolvido pelo Rotary Club Santo
Ângelo Norte e falou da sua experiência como
rotariano na entidade. “Queremos agradecer esse
gesto importante deste parceiro que nos tem
ajudado. O Rotary, ao longo de seu trabalho, vem
realizado ações sociais importantes para a nossa
comunidade', frisou.

Os recursos repassados foram arrecadados
durante o 1o Baile do Chopp, realizado no dia 10
de outubro, no CTG Os Legalistas. Essa ação do
Rotary Club Santo Ângelo Norte já havia
repassado, anteriormente, equipamentos para o
Banco de Leite Humano do Hospital Santo Ângelo.
PRESENÇAS
Também presentes na atividade o diretor
administrativo do HSA, Sidnei Rugeri, o consultor
de hospitais, Edemar Paula da Costa, o médico
Guilherme Dutra Pinheiro, o gestor de compras do
hospital, Paulo Carvalho, o engenheiro de
segurança do HSA, Valmir Ribas, o governador
assistente do Rotary Club Santo Ângelo Norte,
Ney Rocha, entre outros rotarianos.

Hospital reduz em 20% despesas ao
comprar produtos por plataforma
eletrônica
Na quarta-feira, 4, técnicos apresentaram
números após adesão do HSA a plataforma de
fornecedores e compradores de materiais.Uma
redução de 20% nos gastos com compra de
produtos pelo Hospital Santo Ângelo. Esse foi o
número evidenciado pelos técnicos da Bionexo,
Daniel Almeida e Daniel Brozoza, durante
apresentação de gráficos e tabelas mostrando as
mudanças obtidas pela instituição que aderiu
desde o mês de setembro a plataforma eletrônica
de fornecedores e compradores, desenvolvida pela
empresa de São Paulo.

Samu faz treinamento no auditório
do HSA
O Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) realizou na quinta-feira, 4,
treinamento prático de condicionamento físico
com os integrantes da equipe. A professora
Tatiane Siede comandou o treinamento com os
profissionais de saúde.

Na sequência teve reunião mensal do
Samu. Na oportunidade o coordenador do serviço
de Enfermagem do Samu, Alex Martins Antunes,
apresentou uma análise do ano de 2015 referente
a gastos e atendimentos realizados pelo Serviço.
Segundo Alex, o objetivo do encontro foi mostrar
os números atuais, visando redução e otimização
dos recursos.
EQUIPE DE SANANDUVA
Nos dias 29 e 30 de outubro, integrantes
da equipe do Samu de Sananduva realizaram
estágio teórico prático no Samu de Santo Ângelo,
conforme determinação do Complexo Regulador
Estadual das Urgências. A Serviço local é
destaque no Estado e faz parte da base de
referência das unidades do Samu do Rio Grande
do Sul.

A Bionexo é uma empresa que desenvolve
plataformas tecnológicas que visam aproximar
empresas
fornecedoras
de
produtos
e
compradores, na área da saúde. A empresa atua
há mais de 10 anos no mercado.
Paulo Carvalho, gestor de compras do
HSA, conta que a plataforma garante mais
transparência sobre todas as informações dos
processos de compra e ao mesmo tempo garante
aquisição de produtos com menor preço. "Esse é
um diferencial de competitividade. As instituições
de Saúde passam a perceber a importância do
gerenciamento da função compras como um forte
potencial de competitividade, assim como uma
participação mais eficaz no mercado", observa.
O gestor de compras explica que essa
medida faz com que o hospital busque
importantes aliados para maximização da
eficiência, o gerenciamento da função de compras
e a sua cadeia de fornecimento.
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