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Expediente

Nesta sexta-feira, 9, encerra o 24º Curso Casal Gestan-
te, no auditório do HSA. Neste último encontro, a nutri-

cionista, Fabiane Dalla Corte, vai falar sobre o tema “Nutrição 
na gestação”. Em seguida, a nutricionista, Marília Sima, expli-
cará detalhes do funcionamento do Banco de Leite Humano.

Durante a semana, o curso contou com a participação da 
médica Cláudia Costa que repassou orientações pediátricas. 
Já a enfermeira Daniele Berwanger evidenciou  como se para-
mentar no Centro Obstétrico; o médico obstetra, Edilson Bur-
mann explicou os cuidados e diferenças entre parto cesárea 
e parto vaginal, higiene geral da gestante e cuidados no puer-
pério; a enfermeira Daiane Prestes tratou do tema amamenta-
ção. A enfermeira Emanoele Busatto, por sua vez, falouo sobre 
os Cuidados necessários com o recém-nascido; a enfermei-
ra gestora da Internação, Neida Klein Faganello evidenciou 
os pacotes de internação e procedimentos; a fonoaudióloga, 
Débora Schmidt, tratou dos aspectos de fonoaudiologia para 
recém-nascidos; a fisioterapeuta Tayana Feijó, o tema rela-
xamento e técnica de Shantala e a estagiária de psicologia, 
Jéssica Garcia, tratou dos aspectos emocionais na gestação.

No total, 26 casais estão participando do curso 

Curso Casal Gestante encerra nesta sexta

Reunião da CIPA

O diretor administrativo do Hospital Santo Ângelo, 
Marcelo Borges, comemorou aniversário, na segunda-
feira, dia 5 de novembro. A direção do HSA fez, na 
terça-feira, 6, uma homenagem ao aniversariante, no 
auditório do hospital.

Marcelo Borges recebeu os cumprimentos do pro-
vedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, assim como 
do diretor técnico, Loi Roque Biacchi, da gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida, do assessor de dire-
ção, Fermino Zucoloto Batista, dos gestores de unida-
des e demais colaboradores da Casa de Saúde.

Homenagem

2º Encontro dos Pequenos Guerreiros

Entrevista com Sidney Paz na Maisnova FM

O 2º Encon-
tro dos Pequenos 
Guerreiros da UTI 
Neonatal do Hos-
pital Santo Ângelo 
será realizado, no 
dia 18 de novem-
bro, no Brique da 
Praça. 

O médico Gui-
lherme Dutra Pi-
nheiro, responsável técnico da UTI Neonatal, e a enfermeira 
gestora da unidade, Aline Rebelato, falaram sobre a promo-
ção, em entrevista, na quinta-feira, 8, na Rádio Maisnova FM.

O evento, que vai reunir crianças que estiveram interna-
das na unidade e famíliares, tem como objetivo, marcar o 
Dia Mundial da Prematuridade, comemorado no dia 17 de 
Novembro. 

No encontro vai estar presente o Palhaço Leleco (inter-
pretado por Marcelo Padilha), assim como haverá brinque-
dos pula-pula e distribuição de mini-churros para as crianças. 

Aconteceu , 
na terça-feira, 6, 
a reunião mensal 
da CIPA. O pre-
sidente da co-
missão, Eduardo 
Ritter, coordenou 
o encontro.

Na oportunidade foi feito um balanço dos registros na área 
de segurança do trabalho e falado sobre a nova metodologia 
de atuação da CIPA. Também  foi tratado no encontro a pres-
tação de contas da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho). Os técnicos de Segurança no Traba-
lho, Marcelo Padilha e André Blum participaram do encontro.

Encontro da CIPA no auditório do HSA
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Andreia da Silva Barz 10/11
Claudia Daiani Zini 10/11 
Rodrigo Silveira Pereira 10/11 
Valmir Alfonso Obadowski 10/11 
Luis Fernando Noronha dos Reis 11/11 
Simone Guasso Machado 11/11
Tatiane da Silva Bueno Mullich da Silva 11/11 
Fatima Hamaoui Inselsperger 12/11 
Luciane Francieli Garcia 12/11 
Debora Avozani 13/11 
Eliana Godoy de Moraes 14/11 

Reunião de Enfermagem

Na segunda-
feira, 5, teve a 
reunião mensal 
de enfermagem, 
no auditório do 
HSA. 

Na ocasião, o 
enfermeiro gestor 
do Centro Cirúr-
gico, Wagner Al-
meida, falou so- Maristane Almeida coordenando a reunião

bre a implantação da SAE (Sistematização da assistência 
de enfermagem), as escalas de morse (queda), a Escala 
Fugulin (nível de cuidado do paciente) e a Escala de Bra-
den (avaliação do risco de úlcera por pressão). Também 
esteve na pauta a nova passagem de plantão dos enfer-
meiros, novo checklist de cirurgia. Na sequência, a geren-
te de enfermagem, Maristane Almeida, tratou de assuntos 
gerais das unidades.

Foi realizado, no 
domingo, 4, na 

sede campestre do 
Clube 28 de Maio, 
o 2º DIFAHSA. Du-
rante a programação 
foram desenvolvidas 
atividades esporti-
vas e de recreação. 

A presidente da 
AFUHSA, Herondi-
na dos Santos, co-
ordenou as ativida-
des.  Neste edição  
foram homenagea-
das  Marilene Costa 
e Noemi Gutierrez 
do Amaral pelos 
serviços prestados 
na associação  du-

Colaboradores do HSA e familiares 

Bom público participou do 2‘ DIFAHSA 

AFUHSA prestou homenagem a colaboradores

rante muitos anos. Herondina  lembrou os 30 anos da AFUSA.
O 2º DIFAHSA foi promovi-

do pela AFUHSA e Grupo Políticas de RH.

Reunião com equipe da portaria

Na quinta-feira, 8, aconteceu a reunião mensal da portaria 
que tratou de assuntos gerais do setor. A enfemeira gestora da 
Internação e Portaria, Neida Faganello, coordenou a atividade.

Neida Faganello coordenou a atividade

Brigada de Emergência

Aconteceu, na quinta-feira, 8, a reunião mensal da Bri-
gada de Emergência. Neste encontro teve um simulado 
de primeiros socorros com vítima de acidente de trabalho. 
A atividade foi organizada pelos técnicos de Segurança 
no Trabalho, Marcelo Padilha e André Blum.

O treinamento contou com apoio da equipe do Samu 
que repassou orintações. 

Treinamento com a equipe do Samu

Novembro Roxo

A equipe da UTI 
Neonatal fez nessa 
semana uma de-
coração especial 
para marcar o Dia 
Mundial da Prema-
turidade (17 de No-
vembro), dentro da 
programação do No-
vembro Roxo.

Uma atividade especial dentro das comemorações 
do Dia Mundial do Diabetes será realizada no domin-
go, 11, às 9 horas. De acordo com os organizadores 
haverá uma caminhada do Brique da Praça até a Pra-
ça Pinheiro Machado com retorno neste mesmo tra-
jeto. Depois, serão feitos no Brique da Praça verifica-
ção de pressão arterial e teste de glicose. A promoção 
é  da ARAD em parceria com o Hospital Santo Ânge-
lo, Unimed Missões, Semapad, Lions Clube Santo Ân-
gelo Universitário e ACM (Associação Ciclo Missões).  

Dia Mundial do Diabetes


