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Expediente

Nutrição Enteral
Desde o dia 11, 

começou a nutrição 
enteral pelo sistema 
fechado de infusão 
de dietas. 

A informação é 
da nutricionista, Fa-
biane Dalla Corte. 

Na semana pas-
sada, a nutricionista 
repassou orienta-
ções nos setores 
sobre a nova rotina, 
visando melhorar e 

A Praça Pi-
nheiro Machado, 
vai ser palco, 
neste domingo, 
24, do Domingo 
na Praça, uma 
promoção das 
CIPAs do HSA e 
da Unimed Mis-
sões. A progra-

CIPAs do HSA e Unimed Missões 
promovem o “Domingo no Parque”Domingo é dia de pedalada com 

o “II Ciclo Vermelho pela Vida”

N este domingo, 24, na Praça Leônidas Ribas, acontece 
o “II Ciclo Vermelho pela Vida”. A atividade, durante 

o Brique da Praça, fecha a campanha desenvolvida no mês 
de novembro que buscou conscientizar as pessoas sobre a 
importância da doação de sangue.

Ao longo do mês as pessoas puderam participar da ação 
do II Ciclo Vermelho pela Vida efetuando a doação de sangue 
no Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo. A inscrição 
para participar da pedalada foi realizada no momento da doa-
ção no Banco de Sangue.

A pedalada do “II Ciclo Vermelho pela Vida” terá como ponto 
de partida a Praça do Brique. A saída está prevista às 8 horas. 
O II Ciclo Vermelho pela Vida é uma promoção do Banco de 
Sangue do Hospital Santo Ângelo em parceria com Associa-
ção Ciclo Missões (ACM) e apoio do Banrisul, Dra. Lisoneide 
Terhorst, Quero-Quero Casa e Construção, Lojas Farroupilha, 
Fruteira São Luiz, JP Farma, Gráfica Venâncio Aires, Rotary 
Club Santo Ângelo Cruz de Lorena Distrito 4660, Mercado Ar-
mazém e Casa dos Consertos de Santa Rosa.

otimizar os serviços relacionados à terapia nutricional, 
bem como os processos da enfermagem. A enfermeira coordenadora do Banco de Sangue 

do HSA, Marta Perim Motta, ministrou palestra para 
colaboradores da Redemaq sobre a importância da 
prevenção ao câncer de próstata, dentro da campa-
nha Novembro Azul.  

Na foto, Marta Perim Motta, ao lado do sócio-pro-
prietário da Redemaq, Iason Pippi. Durante a ativi-
dade foi servido café da manhã para o público e fei-
ta a entrega de um mimo para a palestrante.

Palestra sobre prevenção 
do câncer de próstata

mação inicia a partir das 13h30min.
O evento será aberto à comunidade e as pessoas 

poderão fazer a doação de alimentos não perecíveis, 
brinquedos e roupas.  

Haverá mateada, palco alternativo com cantores e 
bandas locais, brinquedos para as crianças e praça de 
alimentação. 

Apresentação do plano de trabalho 
para diretoria do HSA

Na ma-
nhã desta 
sexta-feira, 
a consultora 
do Hospital 
Albert Eins-
tein, Gabrie-
la Malheiro, 
apresentou 
o plano de 
trabalho  para a diretoria do HSA.

O plano de trabalho foi desenvolvido pela equipe do HSA 
em conjunto com a consultora do Hospital Albert Einstein
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Hospital Santo Ângelo

Juciane Aparecida da Silva 22/11
Antonio Reinaldo de Oliveira 23/11
Mirtes Elisiane Dinon 23/11 
Larissa Quaresma Obregon 24/11 
Daiane Franco dos Santos 25/11 
Keli Catarina Breda 25/11 
Marlene Barcellos 25/11 
Rosane Carneiro dos Santos 26/11 
Ana Paula Keiler 27/11 
Elenir das Gracas Valter 27/11 
Fernando H. de Mello Buzatta 27/11 
Verediane Bratz Palharino 27/11 
Janaina Pedroso da Silva 28/11 
Luziani Ferreira Dambros 28/11 

Palestra na Escola Municipal
 Margarida Pardelhas

AniversAriAntes

Encontro reúne familiares e crianças 
atendidas pela UTI Neonatal

Os enfermeiros 
do HSA, Joel Bueno 
e Haidê Brissow, mi-
nistraram palestra, 
na quarta-feira, 20, 
sobre violência con-
tra a mulher na Es-
cola Municipal Mar-
garida Pardelhas. A 

A Praça Leô-
nidas Ribas 

foi cenário do 3º En-
contro dos Pequenos 
Guerreiros da UTI 
Neonatal do Hospi-
tal Santo Ângelo, na 
manhã de domingo, 
durante o Brique da 
Praça, com a pre-
sença de familiares 
e crianças atendi-
das na unidade. A 
iniciativa teve como 
objetivo divulgar o 
Dia Mundial da Pre-
maturidade (17 de 
novembro) e marcar 
o Novembro Roxo - 
mês alusivo a esse 
tema. O evento contou com a participação do provedor do 
HSA, Odorico Bessa Almeida, da gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, do médico responsável técnico da unida-
de, Guilherme Dutra Pinheiro, a médica pediatra, Camila Co-
pette, a enfermeira coordenadora do setor, Aline Rebelato, e 
demais colaboradores da Instituição de Saúde.

A garotada pode brincar no pula-pula e conhecer o Palha-
ço Leleco (interpretado pelo técnico de Segurança do Traba-
lho, Marcelo Padilha). No encontro também teve a distribuição 
de guloseimas e a exposição de uma incubadora, além da 
distribuição de folders educativos sobre o assunto.

Governador do Distrito 4660 visita o HSA

O governador 
do Distrito 4660, 
Roger Rodrigues 
Roberto, esteve 
visitando o Hospi-
tal Santo Ângelo, 
quando tratou do 
novo projeto que 
será implementado pelo Rotary Club Internacional e Ro-
tary Club Santo Ângelo Norte. Na oportunidade conheçou 
o prédio dos 58 leitos, a Unacon e o Banco de Leite Huma-
no que foi viabilizado com ajuda Rotary Club Internacional 
e Rotary Club Santo Ângelo Norte.

Na foto, Matheus Simon (protocolo Rotaract), Letí-
cia Bohrer (president Rotaract) Fermino Zucoloto Batista 
(assessor de direção do HSA), Loi Roque Biacchi (diretor 
técnico), Elis Lucca (presidente do Rotary Club Santo Ân-
gelo Cruz de Lorena), Odorico Bessa Almeida (provedor do 
HSA), Roger Roberto (governador do Distrito 4660), Ney 
Rocha (governador assistente área 8 do Distrito) e Nornali 
Ivan (secretária do Rotary Club Santo Ângelo Cruz de Lo-
rena).

Apresentação de Plano de Ação

Reunião da equipe 
de gestores de unidades 
do Hospital Santo Ânge-
lo preparando plano de 
ação para a Instituição 
de Saúde. Na foto, o di-
retor administrativo, Mar-
celo Borges, a consulto-
ra do Hospital Israelita Albert Einstein, Gabriela Malheiro, e 
colaboradores do HSA. 

gerente de enfermagem, Maristane Almeida, também 
participou da atividade.

Na oportunidade foi explicado detalhes sobre a Lei 
Maria da Penha e agressões física e psicológica da mu-
lher. Também foi falado sobre feminicídio e os casos de 
vítimas de violência doméstica atendidas na urgência 
do HSA.

Treinamento da Nutrição
O grupo da 

Nutrição teve, 
na quinta-feira, 
14, treinamento 
sobre embala-
gens de alimen-
tos industriali-
zados e a quantidade de açúcar, sal e óleo de cada 
um destes produtos. 

A atividade, destinada aos profissionais da 
Copa e Cozinha, foi desenvolvida com a estagiá-
ria do Curso de Nutrição da Unijuí, Thais Teixeira 
Carvalho, com acompanhamento das nutricionis-
tas Marília Sima e Fabiane Dalla Corte .

Jantar de Final de Ano 
No dia 7 de dezembro, às 21 horas, no GDF Os 

Farroupilhas, será realizado o Jantar de Final de Ano 
da AFUHSA e do HSA 2019. A animação será com 
Léo e Banda.

O cardápio será churrasco, galeto, maionese, ar-
roz, saladas diversas, salada tropical, arroz à grega, 
batata caramelizada e R$ 25 para adulto e R$ 12,50 


