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Rafaela Leal Brill 06/03
Sérgio Borchartt de Freitas 06/03
Claudio Rodrigues Goulart 07/03
Leandra Maria Mezadri 07/03
Matheus Ebres da Silva 07/03
Karine Aparecida da Silva 08/03
Maritsa Stroschon 09/03
Neida S. Klein Faganello 09/03
Dionas da SIlva Dorn 10/03
Kelli Lowe  Dezengrini 11/03
Suelen Eluiza Bauer 11/03
Thiely Tanara Meotti 11/03
Regis Lopes 12/03

N a sexta-feira, 6, a 
AFUHSA e o HSA 

promoveram atividade espe-
cial alusiva ao Dia Interna-
cional da Mulher. Pela manhã 
teve um café da manhã, na 
Sala de Descanso. A atividade 
prosseguiu à tarde no mesmo 
local. Durante o evento teve 
sorteio de massagem rela-
xante para dez colaboradoras. 
Enquanto na noite de sexta 
e sábado jantar especial aos 

Aberta a programação do 
Dia Internacional da Mulher

ANIVERSARIANTES

plantonistas.
Também nesta sexta-feira, às 13 horas, no auditório do Hospi-

tal Santo Ângelo, teve a abertura oficial da programação alusiva 
ao Dia Internacional da Mulher. Após o ato palestra sobre “Em-
poderamento, a Força da Mulher”, ministrada pela professora e 
vice-provedora do HSA, Iara Fortes.

PROGRAMAÇÃO
Já no domingo, 8, serão desenvolvidas atividades no Centro 

Histórico Santo Ângelo Custódio, das 14 às 18 horas. Na pro-
gramação, orientações sobre os cuidados com a saúde pelo Hos-
pital Santo Ângelo e Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju; atenção 
à Saúde com a Unimed Missões, com verificação de pressão 
arterial e testes de HGT (glicose), distribuição de material pú-
blico, prevenção, além de distribuição de frutas e barras de ce-
reais; exposição “O lugar da mulher”; exposição de trabalhos; 
patrulha Maria da Penha com espaço e orientações às mulhe-
res sobre a lei de mesmo nome com a Brigada Militar. O Lions 
Clube Santo Ângelo Universitário, por sua vez, vai apresentar 
uma cabine fotográfica com registro da presença da mulher na 
sociedade e distribuição de livros literários. Também participa-
ção do SESC, URI, Instituto Federal Farroupilha, Secretaria de 
Assistência Social, Trabalho e Cidadania entre outros.

8 de março

Brigada de Emergência

Aconteceu nessa semana treinamentos com a Briga-
da de Emergência do HSA. As atividades foram foram 
conduzidas pelo coordenador da Brigada de Emergen-
cia, Rafael Gutstein com a participação dos técnicos 
em Segurança no Trabalho, Marcelo Padilha e André 
Blum.

Na oportunidade, o técnico em Segurança no Tra-
balho, Francisco Schaff, falou sobre a técnicas de com-
bate a incêndios. Também passou vídeos práticos sobre 
as ações com as equipes que integram a Brigada.
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Hospital Santo Ângelo

Hospital Santo Ângelo
UM NOVO HOSPITAL

 Encontro discute qualificação 
e atendimento humanizado

Iniciou, na terça-feira, 3, a capacitação de pro-
fissionais de saúde de hospitais da região. Os mé-
dicos infectologistas Sérgio Jaskulski e Ricardo 
Killiam, assim como o coordenador da 12ª CRS, 
Iury Zabolotsky e a enfermeira da Vigilância Epi-
demiológica, Sandra Souza, repassaram orienta-
ções e procedimentos que estão sendo adotados.

A capacitação também contou com a presen-
ça de diretores do Hospital Santo Ângelo, Hospi-
tal Unimed Missões, Hospital de São Luiz Gonza-
ga, Hospital de Caridade Serro Azul (Cerro Largo), 
Hospital Santo Antônio, Hospital Ivan Goulart (São 
Borja), Hospital Roque Gonzales (Caibaté), Hos-
pital Santa Tereza (Guarani das Missões), Hospi-
tal Nossa Senhora dos Navegantes (Porto Xavier) 
e Hospital de Caridade Beneficente de São Miguel.

N a quinta-feira, 5, no auditório do HSA, teve reunião que 
tratou da qualificação de serviços, através do atendimen-

to humanizado. A atividade contou com a participação do pro-
vedor Odorico Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, o consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, a gerente 
de enfermagem, Maristane Almeida, entre outros.

O consultor destacou que a qualidade do serviços passa pela 
humanização e valorização do quadro interno do hospital. Salien-
tou que o processo de humanização começa a partir da entrada do 
paciente ao hospital até a sua alta. 

Edemar explicou que é fundamental novas ações por parte do 
hospital, assim como engajamento das equipes e espaço adequa-
do para que possa formar profissionais focados num atendimento 
cada vez mais humanizado.

Coronavírus: capacitação de profissionais

PARA UM NOVO TEMPO
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