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Expediente

Todos pela 
seguran-

ça, unidos para 
cuidar de você. 
Esse é o slogan 
da Semana In-
terna de Preven-
ção de Aciden-
tes do Trabalho 
(SIPAT 2018), 
que estará sen-
do promovida 
pelo Hospital 
Santo Ângelo e 
a Unimed Mis-

Eduardo Ritter e Dulcineia Ribeiro

SIPAT começa na próxima segunda-feira Governador Distrito LD4 visita HSA

Visitantes conhecendo a nova internação 
do Hospital Santo Ângelo

18 de outubro

O governador do 
Distrito LD4, Ingo 
Veit, juntamente 
com a esposa He-
loisa Veit, visitou, 
no sábado, 13, as 
instalações do Hos-
pital Santo Ângelo, 
onde pode ver os 
projetos e melho-
rias viabilizadas 
pelos Lions Clubes 
na Casa de Saúde. 

Na manhã 
de quinta-feira, 
18, Dia do Mé-
dico, a direção 
do HSA prestou 
h o m e n a g e m 
aos profissio-
nais médicos. 
Foi servido um 
café especial Direção do HSA com a equipe de médicos

sões, na próxima semana. O presidente da CIPA do HSA, 
Eduardo Ritter, e a presidente da CIPA da Unimed Missões, 
Dulcineia Ribeiro, responsáveis pela organização do even-
to, destacam a ampla programação ao longo da semana.

O governador foi recebido pelo diretor técnico do HSA, Loi Ro-
que Biacchi, e pela gerente de enfermagem, Maristane Almeida.

Na visita, o governador conheceu os investimen-
tos feitos na Pediatria, assim como na Unacon com a 
compra de equipamentos, e a obra concluída do pro-
jeto de acessibilidade da nova internação do HSA.

Também presentes no encontro, os ex-governadores 
do Distrito LD4 Luiz José Lena e Leonesildo Berte, o pre-
sidente do Lions Clube Santo Ângelo Centro, Flávio Pe-
res dos Santos, a presidente do Lions Clube Santo Ânge-
lo Tiaraju, Isabel Kemper, o presidente do Lions Clube 
Santo Ângelo Universitário, Júlio Matos, entre outros.Na segunda-feira, 22, às 13h15min, no refeitório do 

Hospital Unimed Missões, representante do CFC São Luiz 
vai ministrar a palestra “Acidentes de trajeto – prevenção”. 
No mesmo horário, no auditório do HSA, Daniel Veiga vai 
apresentar a palestra “Tecnologia no dia a dia das pessoas”.

Já na terça-feira, 23, às 13h15min, no auditório do HSA, 
será apresentado o tema “Acidente de trajeto – preven-
ção” com palestrante do CFC São Luiz. E, às 16h30min, na 
sede da cooperativa Unimed Missões, haverá a palestra 
“Tecnologia no dia a dia das pessoas” com Daniel Veiga.

Na quarta-feira, 24, às 13h15min, no refeitório do 
Hospital Unimed Missões, integrante dos Bombeiros 
apresentará a palestra “Acidentes domésticos”. No mes-
mo horário, no auditório do HSA, Altamir Lauri Coim-
bra, vai falar sobre “Resíduos do serviço de saúde.”

Enquanto, na quinta-feira, 25, às 13h15min, no 
auditório do HSA, integrante dos Bombeiros mi-
nistrará palestra sobre “Acidentes domésticos”. Já 
às 16h30min, na Sala Ouro da sede da cooperati-
va Unimed Missões, Altamir Lauri Coimbra, apre-
sentará o tema “Resíduos do serviço de saúde”.

E, por fim, na sexta-feira, 26, às 20 horas, have-
rá o encerramento da SIPAT 2018, através da pa-
lestra motivacional “Integração e união da equi-
pe”, com a professora Milena Pizolotto. A atividade 
será no Salão Paroquial da Catedral Angelopolitana.

Os organizadores destacam que durante a SI-
PAT 2018 será realizado o sorteio de brindes.

PROGRAMAÇÃO

Homenagem aos médicos

em comemoração à data. Na foto, os médicos Flávio Izo-
lan e Flávio Christensen, o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, os médicos Nilton Heidmann e Lói Roque Biachi 
(diretor técnico), o provedor Odorico Bessa Almeida, e o 
médico Matheus Brunet. Sentadas a partir da esquerda 
as médicas Liliane Sanchez, Maria Antônia Pizarro, Gre-
ta Viana, Mabel Konzen (diretora clínica) e Morgana Re-
bouças. Também participaram a médica chefe do Pronto 
Atendimento, Cláudia Colisse, e o médico João Ghellar.

Hospital Santo Ângelo

Feliz Dia do Médico!
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Antonio Carlos de A. Campos 19/10
Camila dos Santos 19/10 
Marcia Regina Pauczinski 19/10 
Nairana Moreira Brun 19/10 
Viviane da Silva Lemos 19/10 
Angelica Dione Kowalski 20/10 
Donizeti E. de Amorim Paim 20/10
Letiani Freitas de Assis 20/10 
Luciana Gehm 20/10 
Paulo Augusto Carvalho 20/10 
Flavia dos Santos Barbosa 21/10
Leonice Stroschon 21/10 
Mauro Ademir Vargas Nunes 22/10 
Barbara Hatwig 23/10 
Juliane Rosa Della Flora 23/10 
Samuel Matos de Lima 23/10 

De 5 a 9 de no-
vembro acon-

tecerá 24º Curso 
Casal Gestante do 
Hospital Santo Ân-
gelo. O curso está 
sendo coordena-
do pela enfermeira 
Emanoele Busatto. 

Abertas inscrições para o Curso Casal Gestante

Casais que participando do curso
No total serão cinco dias com palestras  com médico, enfermeiros, 
psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, entre outros. As atividades 
iniciarão às 19h30min com encerramento às 21h30min. 

As inscrições poderão ser realizadas através de formulário dis-
ponível 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 Emanoele Busatto.

Palestra Gestação das Emoções na Fema

Enfermeiros do 
Samu do Hospital 
Santo Ângelo partici-
param, na terça-feira, 
16, da palestra “Ges-
tação das Emoções 
– Mentes Brilhantes 
e Treinadas”, com 
Augusto Cury (dou- Enfermeiros do Samu

No dia 18 de 
novembro será re-
alizado o Novem-
bro Roxo, no Mês 
da Prematuridade. 
O assunto foi tra-
tado na reunião 
mensal da UTI Ne-
onatal. A reunião 
foi conduzida pela 
coordenadora do 

Novembro Roxo

tor em psicanálise, professor, escritor brasileiro e médico 
psiquiatra). A atividade aconteceu no auditório da Fema 
(Fundação Educacional Machado de Assis) em Santa 
Rosa. Participaram da atividade os enfermeiros Alex Mar-
tins Antunes, Heron da Silva Mousquer, Gisele Siniak e 
Michele Bittencourt. 

Para marcar o Dia 
Mundial da Sepse (13 de 
setembro) foi realizado 
um encontro no auditório 
do HSA, no dia 26 de se-
tembro. 

A médica responsável 

Dia Mundial da Sepse

pela CCIH e UTI Adulto, Joise Wottrich, ministrou a 
palestra “A Sepse nos dias atuais”. Neste dia foram 
sorteados brindes e teve a entrega de certificados aos 
participantes. 

A atividade foi organizada pela médica Joise Wottri-
ch, e a enfermeira coordenadora do Serviço de Contro-
le de Infecção Hospitalar (SCIH), Daniele Berwanger.

Banco de Sangue

Equipes da Art Lux e Farbrasil

Aconteceu, na quin-
ta-feira, 11, a reunião 
mensal do Banco de 
Sangue, que foi co-
ordenada pela enfer-
meira gestora do setor, 
Marta Perim Motta. A 
atividade contou com a 
participação da médi-
ca, Lisoneide Terhorst, 
e a biomédica Patrícia 
Eich. 

Na oportunidade foi falado sobre o programa de Educação 
Continuada e assuntos gerais de rotina, visando a qualificação 
dos serviços.

Reunião com a equipe do Banco de Sangue

setor, Aline Rebelato. Na reunião também foi falado sobre 
aprazamentos de medicações, assim como ética profissio-
nal, escalas de trabalho e assuntos gerais.

Atividade no auditório do HSA

PINC
Os profissionais do 

Hospital Santo Ângelo 
participaram, na terça-
feira, 16. de atividade 
do Programa de Inte-
gração de Novos Cola-
boradores.

A ação foi organiza-
da pela psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes 
e contou com a participação de Ana Flores, do Departa-
mento Pessoal, enfermeira Daniele Berwanger do SCIH, 
assim como dos representantes do Sesmt, Marcelo Padi-
lha e André Blum.

Novos colaboradores do HSA

Empresa faz doação de brinquedos à Pediatria
No dia 11 de 

outubro, a Art Lux 
e Farbrasil Sul 
fizeram o repasse 
de brinquedos 
para a Pediatria. 

Os brinquedos 
foram arrecadados 
d u r a n t e 
campanha no início do mês de outubro. A entrega 
foi feita pela direção e funcionários à enfermeira 
gestora da unidade, Juliana Gonçalves Pires. .


