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Calendário traz ensaio de bebês 
prematuros na UTI Neonatal
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Bebê prematuro vestido de Papai Noel

O s bebês 
prema-
t u ro s , 

internados na UTI 
Neonatal do Hos-
pital Santo Ângelo, 
realizaram ensaio 
fotográfico para um 
calendário especial 
de Natal. O mate-
rial, que traz os pe-
quenos vestidos de 

Mensagem de Final de Ano

“Em 2020, a humanidade 
deparou-se com uma pan-
demia que afetou a vida de 
todos. Apesar das dificulda-
des, foi um ano de reflexão 
e grande aprendizado. Nos 
adaptamos às mudanças, 
saindo mais fortalecidos. 
Em nome da diretoria do 
HSA, desejo um Feliz Natal 
e um Próspero Ano Novo 
aos nossos colaboradores e à 
comunidade regional!”

Iara Fortes
Provedora do HSAPapai Noel, está sendo distribuído aos pais pela equipe da 

unidade que organizou a produção do calendário.  
Além da entrega do calendário, foram tiradas fotos dos 

bebês prematuros com os pais, durante visita à UTI Neona-
tal. Para receber os familiares foi feita uma decoração espe-
cial em diferentes pontos da Unidade de Terapia Intensiva. 
Foram colocadas figuras de anjos e outros elementos sim-
bólicos que retrataram o nascimento do Menino Jesus e a 
chegada do Papai Noel. 

A iniciativa teve como objetivo fazer os pais sentirem a 
verdadeira “magia do Natal”, através de uma atividade es-
pecial de acolhimento focada no fortalecimento dos laços 
de família. Tudo porque a chegada de um bebê prematuro 
é muitas vezes inesperada, algo que mexe profundamente 
com o emocional dos pais diante de um momento difícil, 
de preocupação e incerteza.

A UTI Neonatal tem como responsável técnica, a mé-
dica Silvana Motyczka Baretieri, e como coordenadora da 
unidade, a enfermeira Aline Rebelato, com apoio da gerente 
de enfermagem, Maristane Almeida.

Visita do ministro do TCU

A provedora do 
HSA, Iara Fortes, rece-
beu, na quarta-feira, 23, 
a visita do ministro do 
Tribunal de Contas da 
União (TCU), João Au-
gusto Ribeiro Nardes, 
que veio acompanha-
do do filho, João Pedro 
Nardes. No encontro, Provedora Iara Fortes com ministro Nardes

a provedora falou das obras de revitalização que vêm ocorrendo 
em diferentes espaços do hospital e as ações de enfrentamento à 
Covid-19.

Depois, o ministro visitou as instalações que vem sendo revita-
lizadas, a antiga Unidade E, assim como a área onde será a Mater-
nidade e outros pontos do HSA. Ação de Natal no HSA

O Grupo Políticas de 
RH desenvolveu, na quarta-
-feira, 23, atividade especial 
de Natal. 

Ao longo do dia, na 
entrada de acesso dos fun-
cionários, integrantes do 
grupo fizeram a entrega de 
bombons e mensagens de 
final de ano. A atividade 
contou com a participação 
do palhaço Leleco, perso-
nagem interpretado pelo 
colaborador, Marcelo Padi-
lha, que faz parte do Projeto 
Dr. Palhaço.

A iniciativa do grupo 
teve como objetivo resgatar 
o espírito de Natal. Grupo Políticas de RH

Diretoria do HSA e Grupo Políticas de RH

Equipe de Nutrição 

A equipe de Nutri-
ção preparou lanche 
especial e distribuiu 
mensagens de Natal aos 
pacientes internados no 
Hospital Santo Ângelo, 
no dia 24 de dezembro. 
Na foto, a nutricionis-
ta, Marília Sima, com a 
equipe de nutrição.

Dir. técnico, ger. enfermagem e colaboradores
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Hospital Santo Ângelo

Daniele Rambo Lauxen da Rosa 25/12 
Paola Taborda Birmann 25/12 
Sandra Beatriz Machado 25/12 
Juliane da Silva Maciel 26/12
Natiele Antunes Velasques 26/12 
Alexandre Oliveira Nunes 27/12 
Giovana dos Santos Cassol 27/12 
Jennifer Tandara de Albuquerque 27/12
Willian Siepalski Marciano 27/12 
Maria Leonice Isaias Steinhorst 28/12 
Anderson Leonir Rodrigues da Silva 29/12 
Alexandre da Roza Vargas 30/12 
Priscila Ruiz Diaz Valandro 30/12 
Patrícia de Mattos da Silva 31/12 

ANIVERSARIANTES

HSA adquire venoscópio para a UTI Neonatal

O Hospital Santo 
Ângelo adqui-

riu um moderno venos-
cópio para a UTI Neo-
natal. O aparelho utiliza 
luzes de LED e rotativas 
em 90 graus que permi-
tem o uso em qualquer 
região a ser puncionada. 
O venoscópio possibilita 
a visualização do calibre 
real, o trajeto e a perme-

Profissional usando venoscópio

Natal na Unidade de Saúde Mental

Na terça-feira, 22, teve 
uma celebração especial de 
Natal na Unidade de Saúde 
Mental. Na ocasião foi feita 
a entrega de lembranças e 
presentes para pacientes e 
colaboradores da unidade, 
assim como mensagem de 
Natal. 

Os colaboradores, Le-
onice Friske e Lucas Tolfo, Leonice e Lucas vestidos de Papail Noel

abilidade da veia.
A enfermeira coordenadora da UTI Neonatal, Aline Rebelato, 

explica que o aparelho agiliza todo o processo, evitando a segunda 
punção  venosa e dessa forma reduzindo o estresse do bebê. Além 
disso, salienta que o aparelho dá mais segurança e qualidade na co-
leta da amostra. A aquisição do venoscópio foi possível graças a do-
ação de valor feita por Alayde Stringhini, que tomou essa decisão, 
após se sensibilizar com reportagem sobre a história de um bebê 
prematuro, na luta pela vida, internado no Hospital Santo Ângelo.

Começou, na terça-
-feira, 22, a série de os 
treinamentos com os no-
vos integrantes da CIPA 
(gestão 2021). 

Na semana teve pri-
meiros socorros com o 
Samu. 

Também serão reali-

Treinamentos da CIPA

Cipeiros aprendendo primeiros-socorros

zados treinamentos sobre os aspectos da Legislação com a ad-
vogada, Valéria Hennicka; e ações de segurança no trabalho com 
o Sesmt.

Eduardo Ritter é o presidente da Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) do Hospital Santo Ângelo.

Atividades da Sanificação, Lavanderia e Costura

A coordenadora da Sanificação, 
Lavanderia e Costura, Mirtes Dinon, 
reuniu-se com as equipes quando fez 
um balanço das ações ao longo de 
2020.

Na oportunidade efetuou a entre-
ga de mensagem de fim de ano aos 
profissionais destes setores, assim 
como aos demais colegas do HSA. Mirtes Dinon 

Unidade E

No dia 23 de dezembro teve 
reunião mensal da Unidade E. Na 
ocasião teve a entrega de presen-
tes para a unidade, enviados pela 
paciente Elisiane Bagatini. A ação 
foi em agradecimento pelo aten-
dimento. A unidade é coordenada 
pela enfermeira, Márcia Kohn. Equipe da Unidade E

Leo Clube Santo Ângelo Centro faz doação

O espírito de Natal se 
fez presente na Unidade 
de Saúde Mental do HSA. 
Nesta segunda-feira, 21, o 
Leo Clube Santo Ângelo 
Centro efetuou a entrega 
de lembranças e presentes 
aos funcionários e pacien-

vestidos de Papai Noel, fizeram a entrega de presentes doados pelo Leo 
Clube Santo Ângelo Centro.

Na atividade, a responsável técnica da unidade, a médica Mabel 
Konzen, a psicóloga, Jéssica Garcia, juntamente com técnicos de enfer-
magem, monitores e outros integrantes da equipe.

tes da Unidade de Saúde Mental. 
Na oportunidade foram entregues cartinhas de integrantes 

do Leo Clube, desejando Feliz Natal aos pacientes e aos colabo-
radores. A ação, além de um incentivo aos pacientes atendidos 
na unidade, é uma homenagem aos funcionários da Instituição 
de Saúde.

Na foto, a provedora do HSA, Iara Fortes, a gerente de en-
fermagem, Maristane Almeida, a presidente do Leo Clube San-
to Ângelo Centro, Jade Kochler, a psicóloga Jéssica Garcia e a 
assistente social, Priscila Dekeper.

Natal na Pediatria

No dia 23 de 
dezembro teve a 
entrega de presen-
tes às crianças aten-
didas na Pediatria. 

A unidade é 
coordenada pela 
enfermeira, Juliana 
Pires. Enfermeira Juliana Pires com a equipe


