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20º Curso Casal Gestante 

encerra nesta sexta-feira 

 
Encerra nesta sexta-feira, 17, o 20º Curso de 

Casal Gestante - Projeto Nascer. No quinto encontro, a 
psicóloga Carine Bueno falará sobre os aspectos 
emocionais na gestação, parto e puerpério. Na 
sequência a nutricionista, Marilia Sima, vai explicar como 
funciona o Banco de Leite Humano. E, por fim, a 
enfermeira Camila dos Santos vai salientar os cuidados 
necessários com o pós-alta do recém-nascido.  

Durante a semana foram desenvolvidas as 
seguintes palestras: “Diferenças entre parto entre o parto 
cesáreo e o parto vaginal, o instrumentado e a higiene 
geral da gestante, assim como os cuidados no puerpério” 
com o médico Edilson Burmann; “Aspectos da 
fonoaudiologia para o recém nascido” – fonoaudióloga 
Débora Schmidt; “Saúde bucal e higiene do recém-
nascido” – enfermeira Aline Rebelato; “Nutrição na 
gestação” – nutricionista Fabiane Dalla Corte; “Trabalho 
corporal, relaxamento e técnicas da Shantala - 
fisioterapeuta Thayane Feijó; “Vacinação infantil” -  
enfermeira Carmem Marchionatti; “Como se paramentar 
no Centro Obstétrico” e o “Controle de Infecção 
Hospitalar” no CCIH; e “Primeiros socorros” – enfermeira 
do Samu, Gisele Siniak.   

Brigada de Emergência realiza 

treinamento  

 
A Brigada de Emergência realizou, na sexta-feira, 

10, treinamento sobre imobilização e resgate de vítimas 
de sinistro. A atividade aconteceu no auditório do HSA. 
Os enfermeiros do SAMU, Alex Martins Antunes, Marcos 
Angst e Gisele Siniak o técnico de enfermagem, Vilson 
Rodrigues da Rocha, e os condutores Vilnei Fontoura e 
Miguel Angelo Bellentier repassaram orientações para a 
equipe da Brigada de Emergência. 

Durante a atividade, o coordenador da Brigada de 
Emergência, Valmir Alfonso Obadowski, informou a 
equipe que foi adquirido kit de emergência (maca, 
colares cervicais - tamanhos P, M, G) que serão 
utilizados nos treinamentos. 
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Programa de Integração dos 

Novos Colaboradores do HSA

 
Aconteceu na sexta-feira, 10, mais uma atividade 

pelo Programa de Integração dos Novos Colaboradores 
do Hospital Santo Ângelo (PINC). Na abertura a 
psicóloga do trabalho, Carine Bueno, saudou os novos 
colaboradores e falou das proposta do encontro. 
Em seguida, o coordenador do Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, 
Otávio Possebom, mostrou para o público o que vem 
sendo realizado na área de segurança no trabalho. 
Também falou sobre as atribuições do Sesmt; o uso 
adequado dos equipamentos de proteção individuais 
(EPIs); a CIPA e a Brigada de Emergência.  

Depois Ana Flores, do Departamento Pessoal, 
explicou como é o trabalho desenvolvido no setor, assim 
como direitos e deveres dos colaboradores.  
Já a enfermeira, Daiane Prestes, ressaltou as medidas 
implementadas pela Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) no Hospital Santo Ângelo.  
 

Reunião do setor de internação e 

secretaria ambulatorial 
Foi realizada na 

segunda-feira, 13, 
reunião mensal do setor 
de internação e 
secretaria ambulatorial. 
A enfermeira Daniele 
Berwanger coordenou o 
encontro. 

Na ocasião foi 
feita uma avaliação do trabalho desenvolvido nestes 
setores. A enfermeira Daniele Berwanger também 
repassou orientações para o aprimoramento dos serviços 
pelas equipes. 

Emenda parlamentar 
O vereador de 

Entre-Ijuís, Jordão 
Oliveira, do PP esteve 
reunido com o provedor 
do HSA, Odorico Bessa 
Almeida, com diretor 
administrativo, Sidnei 
Ruggeri, e o assessor 
administrativo, Fermino 

Zucoloto Batista. No encontro, foi anunciada emenda 
parlamentar para o HSA, no valor de R$ 100mil, do 
deputado federal, José Otávio Germano (PP). A emenda 
foi articulada pelo vereador Rodrigo Trevisan, assim 
como pelo PP de Santo Ângelo e da região das Missões.  

 
 

 


