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Expediente

HOSPITAL SANTO ÂNGELO

O importante ser-
viço de saúde, 

que beneficia as mães e 
os bebês, o Banco de Lei-
te Humano do Hospital 
Santo Ângelo completou 
5 anos de funcionamento, 
na quinta-feira, 20. O ser-
viço atende recém-nasci-
dos da UTI Neonatal e tem 
como responsável técnico, 
o médico Guilherme Du-
tra Pinheiro.

A coordenadora do 
Banco de Leite, a nutricio-
nista Marília Sima, conta 
que neste período foram 
coletados 1.366 litros de 
leite materno.

Banco de Leite Humano completa 5 anos
"O Banco de Leite é 

um importante serviço 
do Hospital Santo Ân-
gelo que atende recém-
-nascidos e dá suporte 
a nossa UTI Neonatal. 
Parabenizamos, todos 
os profissionais do Ban-
co de Leite nesta data 
especial.”

Coren doa máscaras descartáveis ao HSA

administrativo, Marcelo Borges, a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, o fiscal do Coren, Fábio Meller, e a enfer-
meira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Daniele 
Berwanger.

O Conselho Regio-
nal de Enfermagem 
(Coren/RS) repassou 
máscaras descartáveis 
para o Hospital Santo 
Ângelo. A entrega foi 
feita na segunda-feira, 
17, pelo presidente do 
Coren, Daniel Souza.

No ato, o diretor 

Campanha de conscientização

Manipulação do leite materno

Atendimento no Banco de Leite

Coleta e controle de qualidade

O Banco de Leite 
tem uma equipe que 
leva o vasilhame de co-
leta a mães com sobra 
de leite. A doadora pre-
cisa efetuar cadastro no 
Banco de Leite. O ser-
viço tem um rigoroso 
controle de qualidade 

Estrutura do Banco de Leite
O projeto do Banco de 

Leite Humano foi viabili-
zado na época com apoio 
do Rotary Club Santo Ân-
gelo Norte e a Central do 
Dízimo de Piracicaba. 

As instalações contam 
com sala de recepção, sala 
de higienização e para-
mentação da doadora, 

Marília Sima com o então 
presidente do Rotary, Luis Brum

sala de coleta do leite, sala de processamento, sala labora-
torial analítico, sala de higienização de materiais e sala de 
paramentação de funcionários.

Atendimento no Banco de Leite

Homenagem ao Banco de Leite

MÊS DE INCENTIVO AO
ALEITAMENTO MATERNO

Odorico Bessa Almeida.
Provedor do HSA

no processamento do leite.
A doadora deve ser saudável, não usar medicamentos 

que impeçam a doação, não ser fumante, usuária de álcool 
ou drogas . A mãe interessada em fazer a doação pode fazer 
contato pelo telefone (55) 3313 2000 ramal 153. 
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Hospital Santo Ângelo

Paula Queiroz 21/08 
Ana Caroline Dias Alves 22/08 
Glauciane Regina Strohschein 22/08 
Elidia Teresinha Marks dos Santos 23/08
Alessandra Vargas de Oliveira 24/08
Dolores Ribeiro 26/08 
Solange da Rosa Steinherst 26/08 

ANIVERSARIANTES

Dia do Almoxarife
HSA recebe 700 quilos de alimentos do Sesc

O Sesc Santo Ân-
gelo repassou, 

na segunda-feira, 700 
quilos de alimentos não 
perecíveis ao Hospital 
Santo Ângelo. A entrega 
foi do gerente do Sesc, 
Luciano Maso, ao diretor 
administrativo, Marcelo Borges. Presentes no ato a nutricionista, 
Fabiane Dalla Corte, e o gestor de compras, Paulo Carvalho.

Maso conta que os alimentos foram arrecadados na campanha 
Futebol Tá na Mesa que contou com a participação da Seleção do 
Bem do Dunga. "Ao todo arrecadamos 31.600 quilos de alimentos 
em Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, Santa Rosa, Cruz Alta e Ijuí. 
Entidades destas cidades foram beneficiadas. Em Santo Ângelo, 
além do HSA, repassamos também 800 quilos de alimentos para o 
SOS Vida, 400 quilos para o Retiro dos Idosos Universina Carrera 
Machado e 300 quilos para o Grupo Espírita Seara do Mestre."

No domingo, 
16 de agosto, come-
morou-se o Dia do 
Almoxarife - um 
profissional que faz 
o recebimento e iden-
tificação de materiais 
recebidos pela em-
presa, assim como 
é responsável pelo 
controle da entrada e 
saída de estoque.

Na segunda-feira, 
o Grupo Políticas de 
RH prestou homena-
gem ao almoxarife do 
HSA, Antônio de Oliveira, e os auxiliares de almoxari-
fado, Guilherme Siqueira e e Patrícia Nascimento Gar-
cia. Na homenagem o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, o coordenador de RH, Otávio Possebom, e a 
psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes.

A Secretaria Es-
tadual de Saúde, 
através da 12ª Coor-
denadoria Regional 
de Saúde, repassou, 
na quarta-feira, 19, 
materiais de proteção 
individual (máscaras 
cirúrgicas descartá-

Secretaria Estadual de Saúde repassa 
materiais de proteção individual ao HSA

veis, avental e toucas) ao Hospital Santo Ângelo. O material 
foi encaminhado pelo coordenador regional de Saúde, Iury 
Sommer Zabolotsky.

Na foto, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o asses-
sor de direção, Fermino Zucoloto Batista, e o gestor de com-
pras, Paulo Carvalho.

HSA reúne-se com Hospinoroeste 

Aconteceu, na quinta-
-feira, 20, reunião por vi-
deoconferência do Hospital 
Santo Ângelo e outros hos-
pitais da região com o jurí-
dico da Hospinoroeste (As-
sociação dos Hospitais do 
Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul Sul).

Na reunião, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o as-
sessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, a advogada Valéria 
Hennicka, e o coordenador de Recursos Humanos, Otávio Pos-
sebom.

Reunião da Nutrição
Nesta sexta-feira, 

21, foi realizada reu-
nião com a equipe de 
Nutrição/Cozinha. A 
atividade foi coorde-
nada pela nutricionis-
ta, Marília Sima, e tratou de temas como uso correto 
de EPIs, rotinas de trabalho e melhorias para o serviço 
da nutrição.


