
ANO XVIII- Nº 978 - 31/05/2019
O semanário

  

Provedor: Odorico Bessa Almeida
Jornalista: Cristiano Devicari
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 2000

Expediente

O s 10 anos da UTI Neonatal foram comemorados no 
domingo, 26, no Brique da Praça. Na oportunidade 

foi lembrada a trajetória da unidade que atendeu 2.144 bebês 
neste período. A unidade entrou em funcionamento no dia 1º 
de maio na gestão dos provedores Luiz Vilmar Denardin e 
Ataídes Reis Brum.

Familiares e crianças atendidas pela UTI Neonatal parti-
ciparam da atividade especial que teve distribuição de doces 
e guloseimas, erva mate, bolas personalizadas para as crian-
ças, brinquedos do Sesc com apoio da Secretaria Municipal 
de Turismo e Esporte. Também músicas infantis e animação 
com palhaço Leleco, interpretado pelo técnico de Segurança 
do Trabalho, Marcelo Padilha, do Projeto Dr. Palhaço. O pú-
blico que compareceu na praça pode conferir a exposição de 
incubadora e tecnologias leves da unidade.

Participaram da atividade o provedor Odorico Bessa Al-
meida, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, o médico res-
ponsável técnico da UTI Neonatal, Guilherme Dutra Pinheiro, 
a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira 
responsável pela unidade, Aline Rebelato, entre outros.

UTI Neonatal comemora 
aniversário no Brique da Praça

Direção do HSA, equipe da UTI Neonatal, familiares e crianças

Curso de capacitação regional 
do Samu começa na terça-feira

Começa na terça-feira, 4 de junho, a capacitação de 200 
horas para profissionais das bases do Samu da área de 
abrangência da 12ª CRS. A aula inaugural inicia as 8 horas 
na URI com atividades nos turnos da manhã tarde e noite. A 
informação é do coordenador de enfermagem do Samu do 
HSA, Alex Martins Antunes.

O enfermeiro explica que neste primeiro encontro haverá 
participação de representantes da Coordenação das Urgên-
cias e Emergência do Estado do Rio Grande do Sul. “As au-
las serão desenvolvidas na URI, Corpo de Bombeiros e 1º B 
Com - parceiros do Samu para viabilizar esses treinamento 
que serão realizados até o dia 22 de outubro.”

Quem participar do treinamento receberá certificado da 
Escola de Saúde Pública do Estado. O curso está sendo or-
ganizado pelo Núcleo de Educação das Urgências e Emer-
gências do Estado e o Samu RS do Hospital Santo Ângelo.

A capacitação vai contar com a participação de profissio-
nais da unidades do Samu da região.

Brique da Praça

Equipe do Samu de Santo Ângelo 

Na tela da TV
A esclerose 

múltipla atinge 
35 mil brasilei-
ros. Em entre-
vista no Jornal 
do Almoço, da 
RBS TV Santa 
Rosa, o vice-
diretor técnico 
do HSA, médi-
co neurologis-
ta, Jose Otavio 
Dworzecki So-
ares, explicou 
os sinais que 
podem indicar a doença que afeta o sistema nervoso. 
Também falou dos exames necessários para o diagnósti-
co da esclerose múltipla e os tipos de tratamentos.

Médico José Otávio durante entrevista

Médico Guilherme 
Pinheiro  e a pequena 
Maria Vithória

Provedor Odorico Almeida, Márcia 
Kohn, Maristane Almeida, Aline 
Rebelato, Maria Helena Wolf , 
Camila  dos Santos, Giovana Cantarelli 
e Emanoele Busatto

Alex Soares e Lidiane Pereira 
com a pequena Maria Vithória

Palhaço Leleco
 com o público
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES

Aline Dias da Silva 31/05 
Cleciane Adriano 03/06 
Joceara Taise de Jesus 05/06 
Joceline de Arruda Mendes 06/06 

Treinamento com equipes da Nutrição

A c o n t e -
ceu, na 

terça-feira, 28, 
no auditório do 
HSA, um treina-
mento com as 
equipes da Copa 
e Cozinha. A 
atividade foi de-
senvolvida pela 
consultora em 
serviço de Con-

Consultora Cinthia Oliveski efetuando treinamento

Novas tecnologias de comunicação

No dia 9 teve videoconferência do HSA com  técnicos 
da Secretaria Estadual de Saúde. 

A reunião teve como objetivo discutir a contratualiza-
ção do HSA com o Estado. 

Participaram da reunião, o diretor administrativo, Mar-
celo Borges, o coordenador da 12“ CRS, Iury Zabolotsky, 
a coordenadora Adjunta, Margarete Forlin, o assessor de 
direção, Fermino Zucoloto Batista, o técnico Luiz Antonio 
Caetano, a enfermeira Márcia Lopes, e o consultor de fa-
turamento, João Batista.

Na segunda-feira, 27, foi realizado treinamento 
de integração com estagiários do curso Técnico de 
Enfermagem do Senac. 

Na ocasião foram dadas orientações sobre pro-
cedimento s de segurança no trabalho.

Atividade de integração

André Blum e Marcelo Padilha no auditório do HSA

Cesta Natalidade
Nesta sex-

ta-feira, 31, no 
auditório do 
HSA, o Grupo 
Políticas de RH 
fez a entrega 
de Cestas Na-
talidade para as 
seguintes cola-

Foi realizada, na sexta-feira, 24, reunião com a equipe 
do Serviço de Imagem e Dianóstico. No encontro abordou-
se assuntos gerais do setor.

Após a reunião teve homenagem para a coordenadora 
do setor, Marilene da Costa Coimbra, que comemorou ani-
versário no dia 26. A atividade contou com a participação do 
médico responsável pelo Serviço de Imagem e Diagnóstico, 
José Hermes Ribas do Nascimento.

Serviço de Imagem e Diagnóstico

trole de Infecção Hospitalar, Cínthia Oliveski.
O treinamento foi sobre Controle de Infecção, higienização 

das mãos e bloqueio epidemiológico.
Na atividade a enfermeira Daniele Berwanger, do Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e as nutricionistas Marí-
lia Sima e Fabiane Dalla Corte.

Videoconferência com a Secretaria Estadual de Saúde
Equipe de Imagem e Diagnóstico no auditório do HSA

boradoras: Carine 
Bueno Fernandes (psicóloga do Trabalho), Gláucia da Silva 
(técnica de enfermagem - CME), Joceara Taíse de Jesus 
(fisioterapeuta), Juliane da Silva Maciel (técnica de enfer-
magem - UTI Neonatal), Rosecleia Lasta Hoisler (técnica de 
enfermagem - Ambulatório). Na entrega, o coordenador do 
Departamento Pessoal, Otávio Possebom, assim como Ana 
Flores, do departamento, e a psicóloga, Jéssica Garcia.


