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Expediente

Semana da Enfermagem do HSA
inicia no dia 8 de maio

De 8 a 11 de 
maio, o Hos-

pital Santo Ângelo 
estará realizando 
mais uma edição 
da Semana da 
Enfermagem, no 
auditório da Ins-
tituição de Saú-

UTI ADULTO
Na terça-feira, 17, no 

auditório do HSA, aconte-
ceu reunião com a equipe 
da UTI Adulto. Na opor-
tunidade foram tratados 
assuntos gerais do setor. 

Neste mes-
mo dia teve reunião 

Lions Clube Santo Ângelo Centro 
repassa doações para o HSA

O Lions Clu-
be Santo Ângelo 
Centro repassou 
três poltronas e 
três climatizado-
res para o Hospi-
tal Santo Ângelo. 
A entrega foi feita 
na manhã de quar-
ta-feira, 25, no au-

CCIH INFORMA

“O antibiótico certo para o paciente adequado, 
no momento oportuno e com a dose e via 

de administração apropriadas, de maneira a 
causar o mínimo dano para o paciente atual e 

os futuros”.

ditório do HSA. As doações foram viabilizadas com re-
cursos de jantar benefi cente promovido pelo clube de 
serviço em parceria com a Associação Missioneira da 
Etnia Italiana (Amei) no dia 11 de novembro de 2017.

O provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, agradeceu 
o Lions Clube Santo Ângelo Centro e a Associação Mis-
sioneira da Etnia Italiana pelo importante gesto solidário. 

Já a presidente do Lions Clube Santo Ângelo Centro, 
Lourdes Minussi Pereira, salientou que o clube de serviço 
tem desenvolvido ações com o objetivo de ajudar entida-
des com papel comunitário importante, como é o caso do 
Hospital Santo Ângelo. O presidente da Amei, Ivan Bar-
rachini, por sua vez, destacou a importância do trabalho 
do Hospital Santo Ângelo no atendimento da comunida-
de regional e ação integrada entre a associação e o Lions 
Clube Santo Ângelo Centro para viabilizar os recursos.

Também estiveram no ato da entrega a gerente de enfer-
magem, Maristane Almeida, a integrante da diretoria do HSA 
e do Lions Clube Santo Ângelo Universitário, Isabel Cristina 
Câmera, o past governador do Distrito LD4, Leonesildo Ber-
te, os representantes do Lions Clube Santo Ângelo Centro, 
Eulani Vincensi (Kika) e Maria de Lourdes Bassani, e os re-
presentantes da Amei, Roseana Azevedo e Vitalino Zanoello.

com os técnicos de enfermagem da UTI Adulto.
Na foto, a gerente de  enfermagem, Maristane Al-

meida, com a enfermeira gestora da unidade, Pau-
la Queiroz, e os enfermeiros Daniel Dambros, Aline Nar-
des, Carline Scherer e Luis Fernando Noronha Reis.

de. O evento é destinado a enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e acadêmicos de Santo Ângelo e região.

A gerente de enfermagem do HSA, Maristane Almei-
da, explica que uma ampla programação estará sendo 
desenvolvida ao longo desta semana. No dia 8 de maio 
haverá a palestra “Segurança do Paciente” com a enfer-
meira Tânia Solange Bosi de Souza Magnago, doutora 
em enfermagem pela EEAN –UFRJ, especialista em qua-
lidade em saúde e segurança do paciente pela ENSP – 
Fiocruz (RJ) e ENSP pela Universidade Nova de Lisboa, 
e docente do Departamento de Enfermagem da UFSM.

No dia 9 acontecerá a palestra “Manejo de lesões por 
pressão” com o enfermeiro Alexandre Silva do Nascimento, 
representante da Saavedra. No mesmo dia haverá a palestra 
“Cicatrização: o papel da terapia nutricional e do enfermeiro 
nesse processo” com Laura Karnas – nutricionista da Danone.

Já no dia 10, Isabel Kemper vai falar sobre o tema “7 coi-
sas que você deve abandonar para ser feliz”. Isabel é bacha-
rel em Direito (Iesa) em Estudos Sociais (URI) e estudante de 
Teologia (URI), assim como formada em Quantum Leap pela 
Sucesso Resourcers e coach palestrante por Márcia Lenz.

Também no dia 10, a enfermeira Daniele Berwanger, do 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) vai de-
senvolver treinamento sobre o tema “Higienização das 
mãos”. Na sequencia, o Instituto Embelleze vai disponi-
bilizar tratamento de beleza aos participantes do evento.

E, por fi m, no dia 11 de maio, a palestrante Tanara Ma-
tos Santiago Mess, vai falar sobre “Inovar é nosso papel 
com foco na liderança”. A profi ssional é graduada em Ci-
ências Jurídicas e Pós-graduada em Gestão de Pessoas e 
gerente de Recursos Humanos na Alibem Alimentos S.A. 

LEITURA E DESENHO NA PEDIATRIA

Nessa semana, a Pediatria desenvolveu atividades de 
leitura e desenho com as crianças atendidas na unidade. 
A enfermeira gestora do setor, Juliana Pires, explica que 
esse trabalho lúdico com as crianças auxilia no tratamen-
to e acolhimento dos pequenos, tornando o ambiente mais 
agradável. As atividades são desenvolvidas semanalmente.
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Elaine Fátima Schneider 27/04 
Rosane de Fátima T. de Freitas 27/04 
Ana Silene Machado 28/04 
Emanoele Busatto 28/04 
Maria Helena Wontroba Moscon 28/04 
Nadia Liliane da Rosa 28/04 
Kelly Machado dos Anjos 30/04 
Pamela Michele Uecker da Luz 30/04 
Simelha Garcia Ramos 02/05 
Cereni Borges Geleski 03/05 
Claucio Elton Koch 03/05 
Juliana de Fátima Cichorski 03/05 
Leticia da Rosa 03/05 
Marivani Caetano 03/05
Sandra de Fátima Eich da Rosa 03/05 
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Hospital Santo Ângelo

Samu desenvolve cursos e ofi cinas de
primeiros socorros na comunidade

O Samu do Hospital Santo Ângelo vem cumprin-
do uma extensa agenda de cursos e ofi cinas de 

primeiros socorros não apenas no município, mas tam-
bém em toda região. O coordenador de enfermagem do 
Samu, Alex Martins Antunes, explica que essa é uma 
ação permanente desenvolvida em empresas, universida-
des, instituições de ensino superior, escolas e entidades.

“O objetivo maior dessa medida é sensibilizar a co-
munidade sobre o funcionamento do Samu, assim como 
ensinar noções básicas de primeiros socorros que po-
dem fazer a diferença no pré-atendimento de uma víti-
ma até a chegada de nossos profi ssionais ao local. Temos 
obtido com esse trabalho um resultado positivo graças 
ao empenho e comprometimento de toda a equipe do 
Samu neste trabalho educativo”, observa o enfermeiro.

As equipes do Samu estão atuando em diferentes frentes 
junto à comunidade. No dia 14 de abril, a equipe do Samu e a 
Help Treinamentos desenvolveu curso de Qualifi cação Livre 
em Suporte Básico de Vida (SBV) na Escola Estadual Augus-
to Nascimento e Silva. Na ocasião foram explicadas noções 
básicas de atendimento de parada cardiorrespiratória (PCR), 
ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e obstrução de vias res-
piratórias por corpo estranho (OVACE) em adultos e neonatos.

No dia 16 de abril foi a vez de o Samu repassar orien-
tações para profi ssionais do Hospital de Santo Cristo com 
treinamento teórico e prático sobre parada cardiorrespiratória 
e obstrução de via aérea por corpo estranho, assim como 
noções básicas de atendimento pré-hospitalar e simulado. 

Já no dia 18 de abril teve palestra sobre o fun-
cionamento geral do Samu com treinamento teóri-
co e prático em imobilizações no trauma. A ativida-
de foi desenvolvida para acadêmicos do Curso de 
Educação Física da URI, no laboratório de práticas da URI.

No dia 27 de março, os profi ssionais do Reti-
ro dos Idosos Universina Carrera Machado tive-
ram treinamento sobre parada cardiorrespiratória 
(PCR) e obstrução de via área por corpo estranho.

E no dia 28 de março teve palestra sobre o funcio-
namento do Samu e atendimento pré-hospitalar (teoria 
e prática) para profi ssionais do Hospital Santo Ângelo.

Também no dia 28 os acadêmicos do Curso de Bio-
medicina e do curso Tecnólogo em Estética/Cosmé-
tica da CNEC Santo Ângelo receberam orientações 
sobre atendimento pré-hospitalar e suporte básico .

AGENDA
No dia 8 de maio o Samu desenvolverá treinamento pela 

manhã no Colégio Onofre Pires, enquanto no dia 9 de maio, 
à noite, as atividades serão no Instituto Federal Farroupilha.

Comemoração do Dia do Trabalho

Nesta sexta-feira, 27 de abril, na sala de descanso, 
a AFUHSA e o Grupo Políticas Públicas de RH promo-
vem atividade especial em comemoração ao Dia do Tra-
balho com os colaboradores do HSA. Na oportunidade 
está sendo servido lanches e haverá sorteio de brindes. 
Também acontecem atividades com o Doutor Palhaço, 
interpretado pelo técnico de Segurança do Trabalho, 
Marcelo Padilha. Nas fotos, o provedor Odorico Bessa 
Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, a ge-
rente de enfermagem, Maristane Almeida, o coordenador 
do Departamento Pessoal, Otavio Possebom, a psicó-
loga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, a nutricio-
nista Fabiana Dalla Corte, o enfermeiro Joel Bueno, os 
técnicos de Segurança no Trabalho, André Blum e Mar-
celo Padilha, a representante do Departamento Pesso-
al, Ana Flores, e o integrante da AFUHSA, Ciro Coletto.


